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Samenvatting 
 

Integratie van vluchtelingen heeft de laatste jaren heel wat aandacht gekregen. De mogelijkheid van 

zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen wordt daarbij zelden belicht. Nochtans 

kan het leiden van een eigen zaak een hefboom zijn voor de integratie van vluchtelingen in onze 

samenleving. Anderzijds kan het ondernemerschap bij vluchtelingen ook een bijdrage zijn tot een 

toename van het ondernemerschap, wat in België te laag is in vergelijking met anderen landen.  

 

Deze eindverhandeling bouwt verder op het onderzoek ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers 

en vluchtelingen’ (Wauters. & Lambrecht, 2006) dat kadert binnen het ESF – Equalproject ‘Rainbow 

Economy. Dit onderzoek werd gevoerd op Belgisch niveau, als inwoonster van de provincie Limburg 

heb ik deze problematiek bestudeerd voor Limburg.   

 

Deze eindverhandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat de literatuurstudie,. het tweede 

deel is de praktijkstudie. Het doel van de praktijkstudie is na te gaan wat het potentieel aan 

ondernemerschap bij vluchtelingen in Limburg is en te kijken of dit potentieel voldoende wordt benut. 

Dit betekent dat ik een deel van de vluchtelingen en asielzoekers in Limburg bevraagd heb.  

 

De literatuurstudie begint met een hoofdstuk over de asielprocedure. Hiermee wordt voor de lezer een 

duidelijk beeld geschept van de verschillende fasen die een asielzoeker moet doorlopen om 

verblijfsrecht te verkrijgen en in welke fase zij de mogelijkheid hebben om als zelfstandig ondernemer 

aan de slag te gaan. De verschillende begrippen die doorheen deze eindverhandeling worden gebruikt, 

worden ook in dit hoofdstuk verduidelijkt. 

 

Het tweede hoofdstuk van de literatuurstudie bespreekt de voorwaarden en formaliteiten waaraan een 

persoon moet voldoen om een eigen zaak op te richten. Vluchtelingenondernemers moeten uiteraard 

aan al de voorwaarden voldoen waaraan ook een Belgische ondernemer zich moet houden. Voor de 

vluchtelingenondernemer is er nog de bijkomende vereiste van de beroepskaart. De beroepskaart kan 

echter niet door elke vreemdeling en voor elke activiteit worden bekomen. Dit bemoeilijkt uiteraard 

ook de toegang tot het ondernemerschap voor vluchtelingen en asielzoekers. De reglementering in 

verband met de leurderkaart stimuleert evenmin het ondernemerschap bij deze groep.   

 

Hoofdstuk drie gaat dieper in op het microkrediet. Vluchtelingen hebben een moeilijke relatie met 

banken en dit bemoeilijkt de financiering van hun project. Zij hebben geen langdurige relatie met de 

banken in België zoals Belgische ondernemers, hun ondernemingsplannen zijn vaak niet goed 

voorbereid omdat ze niet weten op basis van welke criteria de bank deze beoordeelt en ze kunnen 



 

 

 

zelden een waarborg verlenen. De enige mogelijkheid voor deze mensen om een krediet te verkrijgen 

is het microkrediet. De grootste organisatie in Vlaanderen wat betreft het microkrediet is het 

Participatiefonds. Zij hebben 2 vormen van het microkrediet, nl. de startlening en de solidaire lening. 

Het is deze tweede waarvoor vluchtelingen een aanvraag kunnen indienen. De solidaire lening richt 

zich tot personen in een onzekere situatie die een eigen economische activiteit willen ontplooien, maar 

die geen toegang hebben tot het bankkrediet en moeilijkheden ondervinden om het startkapitaal te 

bekomen wegens hun persoonlijke financiële toestand. In dit hoofdstuk wordt de aanvraagprocedure 

voor deze lening uitgebreid besproken. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere instanties die 

eveneens een microkrediet verlenen. Zo zijn er de vriendenlening en het krediet verleend door 

Hefboom.  

 

In het vierde hoofdstuk worden er een aantal initiatieven in Limburg besproken die de integratie van 

vluchtelingen moeten bevorderen. Het Rainbow economy project van de Overmolen opgericht in het 

kader van het onderzoek zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen en asielzoekers (Wauters & 

Lambrecht 2006). Het wil asielzoekers en nieuwkomers in België ruimte en middelen bieden om de 

ondernemersvaardigheden die ze in hun thuisland opbouwden te gebruiken en verder te ontwikkelen. 

Het project ondersteunt vluchtelingenondernemers door middel van opleiding en microkredieten. Het 

Rainbow Economy project heeft 5 luiken: een onderzoeksluik, opleidingsluik, experimenteerluik, 

transnationaal luik en disseminatieluik en loopt tot einde 2007. Stebo Limburg is een onafhankelijke 

organisatie die sinds 1987 sociaal vernieuwende projecten ontwikkelt. Via vier verschillende 

invalshoeken proberen zij hun doel te bereiken: Opbouwwerk (Algemene projecten voor het 

ontwikkelen van buurten), tewerkstelling (Het opleiden en begeleiden van werkzoekenden), 

Zelfstandig ondernemen (Ondersteuning en begeleiding voor allochtone zelfstandigen) en Huisvesting 

(Mensen met huisvestingsproblemen bijstaan met advies). De organisatie heeft dus ook een speciale 

dienst voor allochtone ondernemers die poogt de immigranten die als zelfstandige ondernemer aan de 

slag willen, te begeleiden. Het inburgeringstraject is bedoeld voor meerderjarige vreemdelingen die 

zich gedurende lange tijd  in Vlaanderen of Brussel komen vestigen.  

 

Het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie bevat een samenvatting van 2 onderzoeken die reeds op 

dit domein zijn gevoerd. Bram Wauters en Johan Lambrecht van het Studiecentrum voor 

Ondernemerschap (SVO) aan EHSAL en de K.U.Brussel onderzochten of er onder asielzoekers en 

vluchtelingen in België interesse bestaat voor het zelfstandig ondernemerschap en wat daarbij de 

beïnvloedende factoren zijn. De onderzoekers gingen eveneens na hoeveel vluchtelingen en 

asielzoekers in ons land actief zijn als zelfstandige en wat hun kenmerken zijn. Tot slot brachten ze de 

hindernissen en bestaande mogelijkheden voor vluchtelingenondernemers in kaart. Het tweede 

onderzoek Refugee entrepreneurs in Greece (Dr. Mestheneos, E , 2000) bevat enkel een theoretische 



 

 

 

benadering van de problematiek van vluchtelingenondernemerschap. De onderzoeker is er hier niet in 

geslaagd om cijfergegevens te verzamelen.  

 

In het tweede deel wordt de praktijkstudie toegelicht. Het eerste hoofdstuk van de praktijkstudie 

handelt over de interesse voor het ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen in Limburg. Uit 

interviews die ik heb afgenomen van 82 asielzoekers in Limburg blijkt dat ongeveer 58 % 

geïnteresseerd is in het ondernemerschap. Vooral bij vrouwen en personen in de leeftijdscategorieën  

20 tot en met 29 jaar en 40 tot en met 49 jaar is er een duidelijk potentieel aan ondernemerschap. De 

belangrijkste beweegredenen om een eigen zaak op te starten zijn: ‘Omdat ik graag mijn eigen baas 

ben’, ‘Om zo sneller geïntegreerd te geraken in België’ en ‘Omdat dit een winstgevende activiteit kan 

zijn’. Ongeveer 42 % van de asielzoekers zien het ondernemerschap niet zitten, hoofdzakelijk omdat 

zij niet over de voldoende startkapitaal beschikken. Een mogelijkheid om het ondernemerschap bij 

vluchtelingen en asielzoekers in Limburg te stimuleren is dus de kandidaten bewust maken van de 

mogelijkheid van het microkrediet. Op dit moment is slecht 12,2 % van de asielzoekers op hoogte van 

deze financieringsmogelijkheid.  

 

Het laatste hoofdstuk bevat statistieken over vluchtelingenondernemers in Limburg. Het aantal 

vluchtelingen met een zelfstandige activiteit in Limburg is zeer beperkt. Bovendien is er een daling te 

zien de laatste jaren, in 2003 werden er zelfs geen zelfstandige vluchtelingen meer geregistreerd in 

Limburg. Ten opzichte van het totaal aantal vluchtelingen in Limburg betekent dit dat er gemiddeld 

slechts 0,47 % zelfstandig actief is. Dit percentage ligt nog lager dan in België. Hier is 1,48 % van de 

vluchtelingen actief als zelfstandig ondernemer, wat op zich ook al een laag cijfer is. In Limburg kiezen 

de vluchtelingen consequent om als zelfstandigen in hoofdbezigheid te werken. Zelfstandige 

vluchtelingen in Limburg zijn uitsluitend van het mannelijke geslacht en het hoogste aandeel bij alle 

zelfstandige in Limburg ligt tussen de 30 en de 60 jaar, met een top op veertigjarige leeftijd. 

Zelfstandige vluchtelingen in Limburg zijn actief in slechts twee sectoren, nl. de nijverheid en 

ambachten en de handel.  
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling 

 

1.1 Praktijkprobleem 

 

In 2005 kreeg België 15.597 asielaanvragen. Gemiddeld genomen wordt minder dan 7% van de 

aanvragen erkend. De asielzoeker krijgt dan het statuut van vluchteling. Sinds 1990 heeft België 

ongeveer 20.500 asielzoekers erkend als vluchteling. In de periode 2000-2004 was België met 

118.400 asielzoekers het achtste ontvangstland ter wereld. (Wauters. & Lambrecht 2006, p.25) 

 

Integratie van vluchtelingen heeft de laatste jaren heel wat aandacht gekregen. De mogelijkheid van 

zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen wordt daarbij zelden belicht. Nochtans 

kan het leiden van een eigen zaak een hefboom zijn voor de integratie van vluchtelingen in onze 

samenleving.  

 

Er bestaat redelijk wat onderzoek naar immigranten die zich zelfstandig vestigen, maar  er zijn grote 

verschillen tussen immigranten enerzijds en asielzoekers en vluchtelingen anderzijds. Een belangrijk 

verschil is de reden waarom ze hier zijn. De asielzoeker is om humanitaire redenen en niet uit vrije wil 

naar hier gekomen. Bij de immigranten zijn economische overwegingen of gezinshereniging de reden. 

Daardoor kunnen immigranten terugvallen op een bestaand netwerk van landgenoten en hebben de 

asielzoekers meestal een veel kleiner netwerk. De asielzoekers hebben vaak alles moeten achterlaten 

in hun vlucht en kunnen ook niet terugkeren om bijvoorbeeld diploma's of kapitaal op te halen. 

(Trends, Te hoge drempels voor asielzoekers en vluchtelingen met zelfstandig beroep, 9 maart 2006) 

 

Administratieve barrières zorgen er vaak voor dat vluchtelingenondernemers terechtkomen in 

"clichésectoren" (snackbars, telefoon- en nachtwinkels), die eigenlijk niet hun voorkeur genieten. Het 

gaat om sectoren waarvoor weinig formaliteiten vereist zijn, of waarvan ze zien dat andere 

vluchtelingen er succesvol in zijn. (Wauters & Lambrecht 2006) Kandidaat-ondernemers onder 

vluchtelingen en asielzoekers hebben zeer moeilijk toegang tot gereglementeerde beroepen. "Daarvoor 

moet je beroepskennis bewijzen, onder meer aan de hand van diploma's, maar die mensen hebben die 

meestal niet meer omdat ze halsoverkop hun land zijn moeten ontvluchten", zegt prof. dr. Lambrecht. 

 

Vluchtelingen hebben een moeilijke relatie met banken en dit bemoeilijkt de financiering van hun 

project. Zij hebben geen langdurige relatie met de banken in België zoals Belgische ondernemers, hun 

ondernemingsplannen zijn vaak niet goed voorbereid omdat ze niet weten op basis van welke criteria 
de bank deze beoordeelt en ze kunnen zelden een waarborg verlenen. Er bestaan wel alternatieven om 
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aan financieringsmiddelen te geraken, zoals het microkrediet, maar vluchtelingen zijn hier zelden van 

op de hoogte of weten niet wat het precies inhoudt. (Wauters. & Lambrecht 2006, p. 90) 

 

Bram Wauters en Johan Lambrecht van het Studiecentrum voor Ondernemerschap (SVO) aan de 

EHSAL en de K.U.Brussel onderzochten in een baanbrekende studie of er onder asielzoekers en 

vluchtelingen in België interesse bestaat voor het zelfstandig ondernemerschap en wat daarbij de 

beïnvloedende factoren zijn. De onderzoekers gingen eveneens na hoeveel vluchtelingen en 

asielzoekers in ons land actief zijn als zelfstandige en wat hun kenmerken zijn. Tot slot brachten ze de 

hindernissen en bestaande mogelijkheden voor vluchtelingenondernemers in kaart. Een samenvatting 

van deze studie volgt in hoofdstuk 6. 

 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

 
Ondernemerschap bij vluchtelingen kan een bijdrage leveren tot het ondernemerschap. Als inwoonster 

van de provincie Limburg (België) interesseert het mij of deze provincie optimaal gebruik maakt van 

deze kans. Hierdoor ben ik gekomen tot de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Is er bij asielzoekers en vluchtelingen in Limburg interesse om als zelfstandige te 

beginnen? Hoe ligt dit aandeel in vergelijking met België? 

 

2. Wat is aandeel van vluchtelingen en asielzoekers in Limburg die reeds als zelfstandige 

zijn begonnen en in welke sectoren zijn zij hoofdzakelijk werkzaam? Zijn dit hun 

voorkeursectoren? 

 

3. Zijn zij op de hoogte van de mogelijkheid om hun ondernemerschap te financieren met 

het microkrediet?  

 

Vooraleer er kan overgegaan worden tot een praktijkonderzoek is het belangrijk om een aantal 

begrippen goed te definiëren. Vandaar dat er in het eerste gedeelte van dit onderzoek een 

literatuurstudie uitgevoerd wordt. 
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1.3 Onderzoeksopzet 

 
1.3.1 Literatuuronderzoek 

 

De eerste stap is meer informatie te verkrijgen over het onderwerp, zodat de vragen van de interviews 

aan vluchtelingen en asielzoekers op een doordachte manier kunnen worden opgesteld. Door middel 

van een literatuuronderzoek verzamel ik informatie op over de asielprocedure in België, de 

voorwaarden waaraan een individu moet voldoen om een eigen onderneming op te starten en het 

microkrediet. Vervolgens geef ik een samenvatting van reeds eerder gevoerde onderzoeken met 

betrekking tot dit thema, zowel binnenlandse als buitenlandse.  

 

Tot deze schriftelijke bronnen behoren boeken, krantenartikels, websites en dergelijke meer. Het is de 

bedoeling om vooral wetenschappelijke literatuur te verzamelen, zodat de betrouwbaarheid van de 

gegevens gegarandeerd wordt.  

 

De gevonden informatie heeft als doel een duidelijk beeld te scheppen over wat de begrippen 

betekenen en wat er allemaal mee samenhangt (zoals bijvoorbeeld de wetgeving) Deze informatie 

draagt bijgevolg bij tot het vinden van een antwoord op de onderzoeksvragen. Door de literatuurstudie 

kan er namelijk vanuit een theoretisch standpunt nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn van 

vluchtelingen en asielzoekers om als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan. Deze kennis is 

nodig om over te kunnen gaan tot het praktijkonderzoek.  

 

 

1.3.2 Praktijkonderzoek 

 

Uit de literatuurstudie weten we nu precies wat we gaan onderzoeken en wat andere mensen op dit 

gebied al onderzocht hebben. Met deze kennis in het achterhoofd kan er nu overgegaan worden tot het 

praktijkonderzoek.  

 

Om een zicht te krijgen op het aantal vluchtelingen in Limburg dat een eigen zaak heeft, zal ik een 

beroep doen op de onderzoeksgegevens van ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen’ (Wauters & Lambrecht 2006).  

 

Voor het bepalen van het aantal vluchtelingenondernemers in België hebben Wauters en Lambrecht 

gebruik gemaakt van de databanken van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ). Iedereen die in België het sociaal statuut van zelfstandige heeft, is opgenomen 
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in deze databanken. Dus ook de vluchtelingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen. De 

onderzoekers beschikten over de RSVZ-gegevens voor de periode 1997-2003. Voor elk van de jaren in 

die periode verwerkten ze gegevens van de zelfstandigen die voor de variabele ‘nationaliteit’ de code 

‘politieke vluchteling’ of ‘uno-vluchteling’ hadden. Ontvankelijk verklaarde asielzoekers en 

geregulariseerden zijn hierin dus niet opgenomen.  

 

Wauters en Lambrecht wijzen er echter op dat deze databanken geen gegevens over eventuele 

activiteiten in de informele sector bevatten. Studies naar etnisch ondernemerschap tonen aan dat heel 

wat zelfstandige activiteiten van allochtonen zich op de informele basis ontwikkelen (Kloosterman, van 

der Leun & Rath 1999). 

 

Aan de hand van hun analyse hebben de onderzoekers een lijst samengesteld van 

vluchtelingenondernemers in België. In deze lijst staat bij elke vluchteling de plaats van 

ondernemerschap vermeld. Hieruit kan ik dan de ondernemingen in Limburgse gemeenten selecteren. 

Deze gegevens zal ik vervolgens vergelijken met het aantal zelfstandige ondernemers en het aantal 

vluchtelingen in België. De nodige informatie hiervoor bekom ik respectievelijk bij het RSVZ en de 

Studiecel van de provincie Limburg.  

 

In de onderzoeksgegevens van Wauters en Lambrecht is per vluchteling steeds een onderscheid 

gemaakt naar geslacht, hoedanigheid (hoofdbezigheid vs. nevenbezigheid), leeftijd en sector. Op basis 

hiervan zal ik ook voor Limburg deze onderverdeling maken.  

 

Om het potentieel aan vluchtelingenondernemers in Limburg na te gaan, ga ik korte interviews, diepte-

interviews, afnemen van vluchtelingen. Aan de hand hiervan achterhaal ik ook of het begrip 

microkrediet bekend is bij vluchtelingen. Voor deze bevraging waren een aantal pistes denkbaar: 

interviews afnemen van asielzoekers in asielcentra, vluchtelingen contacteren via de Limburgse 

OCMW’s of, zoals in het onderzoek ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen’ 

(Wauters & Lambrecht 2006), de vragen laten beantwoorden via onthaalbureaus voor nieuwkomers.  

 

Omdat ik een duidelijk onderscheid moet kunnen maken tussen Limburgse vluchtelingen en anderen, 

is de laatst vermelde aanpakwijze geen optie. De asielcentra waren terughoudend om een vreemd 

persoon toe te laten. De interviews worden bijgevolg afgenomen van vluchtelingen die ik via de 

Limburgse OCMW’s heb kunnen contacteren. Er was hier ook de mogelijkheid om met enquêtes te 

werken, dit bracht echter moeilijkheden mee omtrent de vaardigheden en kennis van de asielzoekers 

(lezen, schrijven,....). Het gevolg hiervan is dat er slecht een beperkte groep van vluchtelingen kan 
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bevraagd worden in vergelijking met het gebruik van enquêtes, wat de representativiteit van de 

resultaten kan benadelen.  

 

Deze interviews zullen worden voorafgegaan door een aantal diepte-interviews (zie bijlage 1). De 

interviews worden afgenomen van personen die beroepshalve met deze problematiek te maken 

hebben.  

 

 

1.3.3 Tijdschema 

 

 Februari Maart April  Mei 

 

Literatuuronderzoek 

 

     

 

Praktijkonderzoek: 

Interviews + 

verwerking 

gegevens van studie 

EHSAL 
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Interviews 
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Hoofdstuk 2: Verloop asielprocedure 
 

Eerst verduidelijk ik een aantal termen die worden gebruikt om de verschillende soorten 

vreemdelingen, waaronder asielzoekers en vluchtelingen, te benoemen. Aan de hand van de 

bespreking van de asielprocedure (zie figuur 1) zullen deze termen verduidelijkt worden. Omdat  de 

huidige asielprocedure ertoe leidt dat asielzoekers soms jaren moeten wachten op een uitspraak, heeft 

de Ministerraad een voorstel goedgekeurd tot hervorming van de wetgeving. Deze hervormingen, die 

vanaf 1 juni 2007 volledig in werking treden, worden beschreven in het tweede deel van dit hoofdstuk. 

Tenslotte ga ik nog even in op een afzonderlijke categorie van vreemdelingen, nl. de 

geregulariseerden.  

 

 

2.1 Asielprocedure  

 

Voor de beschrijving van de asielprocedure heb ik mij gebaseerd op het onderzoek ‘Zelfstandig 

ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen’ (Wauters. & Lambrecht, 2006) en op het rapport 

‘De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt’ (Algemene directie werkgelegenheid en 

arbeidsmarkt, rapport 2006). Dit document is het Belgisch rapport waarvan het grootste deel eind 

2005 aan de OESO werd overgemaakt met het oog op de opmaak van het internationaal rapport voor 

2006. Aanvullende informatie komt van de website van het vmc 

(http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht).  
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Figuur 1: Schema van de asielprocedure in België 

 
Bron: Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt (2006), De immigratie in België: aantallen, 

stromen en arbeidsmarkt 

 

Bij de asielprocedure zijn verschillende instanties betrokken: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), 

het Commissariaatgeneraal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Vaste Beroepscommissie 

voor Vluchtelingen (VBV). In laatste instantie kan ook de Raad van State optreden. 

 

Een vreemdeling die zijn land verlaten heeft en niet meer kan terugkeren wegens gevaar voor zijn 

persoonlijke veiligheid, kan in België bescherming krijgen. Bij zijn aankomst in België moet de 

kandidaat-vluchteling een asielaanvraag indienen. Vanaf het moment van indiening wordt de 

vreemdeling een asielzoeker. (De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt, 2006, 

p.19) 

 

Er kunnen zes fasen onderscheiden worden in de asielprocedure in België: 

1. Eigenlijke asielaanvraag:  

De aanvraag kan ingediend worden bij de grensautoriteiten (vb. op de luchthaven van 

Zaventem) of bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Afhankelijk van waar de 

asielaanvraag wordt ingediend, kent de procedure een iets ander verloop (onder meer 
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inzake termijnen). De aanvraag kan ingediend worden door zowel vreemdelingen die legaal 

(bv. met toeristenvisum via de luchthaven), als illegaal (bv. via trein of auto over land 

zonder vereist visum) België zijn binnengekomen en moet binnen acht dagen na aankomst 

in het land gebeuren.  

 

De asielzoekers worden ondergebracht in verschillende opvangplaatsen (federale 

opvangcentra, opvangcentra van het Rode Kruis, lokale opvanginitiatieven van 

OCMW’s,....) tot er een definitieve uitspraak komt in het ontvankelijkheidsonderzoek. 

Gedurende deze periode krijgen ze enkel materiële steun. (Wauters & Lambrecht, 2006, p. 

16) 

 

2. Vaststellen van het land dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag:  

De Dienst Vreemdelingenzaken zal dan bepalen of België, in het licht van het Verdrag van 

Dublin, wel degelijk verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Het 

Verdrag van Dublin regelt de bevoegdheden op asielgebied voor elk land van de EU. Het 

bepaalt criteria om vast te leggen welk land een asielaanvraag moet behandelen (Staat 

waarmee de aanvrager het nauwst verbonden is of eerste Europese Lidstaat waar hij 

aangekomen is) en zorgt ervoor dat een afgewezen asielzoeker geen aanvraag indient in 

een andere EU-Lidstaat. 

 

Indien België bevoegd is, wordt overgegaan naar de derde fase van de Belgische 

asielprocedure. Zo niet, dan draagt  de DVZ de asielzoeker over aan de verantwoordelijke 

Lidstaat. Hiertegen is geen beroep mogelijk. De eigenlijke overdracht moet binnen de 6 

maanden na de aanvaarding van het verzoek tot overname gerealiseerd worden, anders 

wordt België toch verantwoordelijk. (Wauters & Lambrecht, 2006, p. 17) 

 

DVZ kan ook weigeren om de aanvraag nog maar in overweging te nemen. Dit is het geval 

wanneer de asielzoeker in het verleden al een asielaanvraag heeft ingediend in België en 

voor de tweede (of derde...) keer asiel vraagt zonder nieuwe elementen aan te brengen. 

Nieuwe elementen zijn gegevens die in de afgelopen asielprocedures niet konden worden 

aangebracht. 

 

Een vreemdeling die reeds een asielprocedure zonder succes doorlopen heeft, maar denkt 

in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming (zie punt 4), kan sinds 10 oktober 

2006 ook een nieuwe asielaanvraag indienen als er nieuwe elementen zijn. Het bestaan 

van de nieuwe wet op zich wordt niet aanvaard als een nieuwe element. De persoon zal in 
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zijn aanvraag moeten bewijzen dat hij, op het moment van de nieuwe aanvraag, recht 

heeft op subsidiaire bescherming. (www.vmc.be/vreemdelingenrecht)  

 

3. Onderzoek van de ontvankelijkheid: 

Tijdens deze procedurefase gaat de DVZ na of de aanvraag m.b.t. het vluchtelingenstatuut 

gegrond is. Sedert 2001 krijgen de asielzoekers tijdens de ontvankelijkheidsfase enkel 

sociale bijstand in de vorm van materiële hulp (en niet langer financiële). De materiële 

hulp wordt verstrekt in een opvangstructuur en omvat logies, voedsel, medische hulp en 

sociale en administratieve begeleiding. Deze maatregel, die financiële hulp vervangt door 

materiële bijstand, bracht met zich mee dat de opvangstructuur voor asielzoekers moest 

worden uitgebreid en beter georganiseerd. Daarom heeft de federale regering in 2001 het 

‘Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers’ (Fedasil) opgericht. Het staat in 

voor de ‘organisatie en het beheer van de verschillende opvangmodaliteiten voor 

asielzoekers, alsook voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeer’. (De immigratie in 

België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt, 2006, p.20) 

 

Het ontvankelijkheidsonderzoek verloopt via een interview. Het interview wordt afgenomen 

door een ambtenaar van de DVZ in het opvangcentrum waar hij tijdens de duur van de 

ontvankelijkheidsfase blijft. Indien de asielzoeker dit vooraf heeft gevraagd, wordt een tolk 

ingeschakeld. De betrokkene mag zich tijdens dit verhoor niet laten bijstaan door een 

advocaat of derde persoon. (www.vmc.be/vreemdelingenrecht) 

 

De antwoorden van de asielzoeker worden geëvalueerd aan de hand van een aantal 

criteria: (Wauters. & Lambrecht, 2006, p.17-18): 

a. Werden de procedureregels gerespecteerd? 

b. Kunnen de motieven ondergebracht worden bij de criteria van de Conventie van 

Genève van de Verenigde Naties? De Conventie van Genève werd door de lidstaten 

van de Verenigde Naties aangenomen in juli 1951. Het erkent het statuut van de 

vluchteling, definieert het en legt de rechten van de vluchteling vast. Volgens de 

Conventie is een vluchteling een persoon die, “uit gegronde vrees voor vervolging 

wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale 

groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en 

verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen 

niet kan, of uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”  
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c. Is er sprake van een langdurig verblijf in een ander land? Indien een asielaanvraag 

gebeurt na een verblijf van meer dan drie maanden in een ander land dan het land 

dat men ontvluchtte, dan zal de aanvraag onontvankelijk worden verklaard. 

d. Is de aanvraag kennelijk ongegrond? Zijn er duidelijke gegevens die aangeven dat 

de asielzoeker werd vervolgd in zijn eigen land? 

 

Na het interview wordt een gehoorverslag opgemaakt, waarin onder meer de vragen en 

antwoorden die de asielzoeker gegeven heeft en een inventaris van de voorgelegde 

documenten zijn opgenomen. Na voorlezing van dit verslag tekent de asielzoeker dit 

verslag ,akkoord of niet akkoord. In het laatste geval wordt vermeld waarom. 

 

Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, krijgt de asielzoeker toegang tot het 

Belgisch grondgebied en een voorlopig asielrecht. De cel "dispatching" op de DVZ zal in 

principe een OCMW toewijzen dat verantwoordelijk is voor de steunverlening aan de 

kandidaat-vluchteling. Vanaf dat ogenblik kan de asielzoeker ook werken op basis van de 

arbeidskaart type C (wordt afgeleverd voor een periode van één jaar en geeft toegang tot 

alle beroepen). 

 

De asielzoeker moet zich aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Als 

wordt vastgesteld dat hij er werkelijk woont (via een controle door de wijkagent), zal de 

gemeente een Attest van Immatriculatie (Oranje kaart) (Zie bijlage 2) afleveren dat 

aanvankelijk 3 maanden geldig is en daarna (drie)maandelijks wordt verlengd bij het 

gemeentebestuur. Voor de asielzoekers die zich in deze fase van de procedure begeven, 

gebruikt men de term ontvankelijk verklaarde asielzoeker 

(www.vmc.be/vreemdelingenrecht). 

 

Bij een negatieve beslissing moet de asielzoeker het grondgebied verlaten, maar kan men 

een dringend beroep aantekenen bij het Commisariaat-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen (CVGS) binnen een termijn van drie dagen. Elke asielzoeker moet individueel 

een dringend beroep indienen. Zo geldt het dringend beroep van de echtgenoot niet voor 

zijn echtgenote. Het beroep moet gemotiveerd worden, er moet aangetoond worden 

waarom men het niet eens is met de genomen beslissing. Dit beroep werkt schorsend, dit 

betekent dat de beslissing van de DVZ om het grondgebied te verlaten geschorst wordt.  

Het CGVS moet de asielzoeker minstens éénmaal oproepen voor een gehoor. Indien het 

CGVS beslist dat een verder onderzoek nodig is, gaat het niet akkoord met de negatieve 

beslissing van de DVZ en beslist dat de aanvraag wel ontvankelijk is. De vreemdeling is nu 
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een ontvankelijk verklaarde asielzoeker, er zal overgegaan worden tot het 

gegrondheidsonderzoek. Indien het CGVS een "bevestigende beslissing van weigering tot 

verblijf" neemt gaat het akkoord met de negatieve beslissing van de DVZ. De asielzoeker 

kan tegen een weigeringsbeslissing van het CGVS in dringend beroep nog een beroep 

indienen bij de Raad van State (Zie punt 6) (www.vmc.be/vreemdelingenrecht; Wauters 

Lambrecht, 2006, p. 18) 

 

4. Onderzoek ten gronde: 

Het CGVS zal eerst nagaan of de asielzoeker beantwoordt aan de definitie van een 

vluchteling volgens Conventie van Génève ( zie punt 3b). Uit deze definitie blijkt duidelijk 

dat de veel gebruikte omschrijving "politiek vluchteling" niet correct is. Iemand kan ook 

vluchteling zijn omdat hij vervolgd wordt om andere dan politieke redenen. Verder gaat het 

wel degelijk om vrees voor vervolging. Ook mensen die in hun land van herkomst niet 

effectief vervolgd zijn, maar een waarachtige angst hebben voor wat hen zou kunnen 

overkomen in geval van terugkeer, kunnen als vluchteling erkend worden. (Wauters & 

Lmabrecht, 2006, p. 19)  

 

Wanneer het CGVS beslist dat de persoon niet beantwoordt aan de definitie van vluchteling 

zal worden nagegaan of hij in aanmerking voor subsidiaire bescherming (sinds 

10/10/2006). Een vreemdeling komt in aanmerking voor subsidiaire bescherming indien 

er:"zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van 

herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk 

verbleef, terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de 

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen". 

 

De aanvrager moet dus kunnen aantonen dat hij/zij een persoonlijk risico loopt op ernstige 

schade. Dit moet op een voldoende concrete manier gebeuren, enkel verwijzen naar de 

algemene toestand van een land is niet voldoende. Er moet een link gelegd worden tussen 

die algemene toestand en zijn/haar persoonlijke situatie 

(www.vmc.be/vreemdelingenrecht). 

 

De subsidiaire bescherming is onderverdeeld in 3 subgronden. Er is sprake van ernstige 

schade indien de persoon: 

 



 

 

- 13 - 
 

• Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie (Indien de 

doodstraf een gevolg is van het plegen van een ernstig misdrijf zal de asielzoeker 

geen beroep kunnen doen op de subsidiaire bescherming.) 

• Foltering of onmenselijke behandeling of bestraffing in zijn land dreigt te 

ondergaan. (Een onmenselijke of vernederende behandeling is een behandeling die 

in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens). 

• Ernstige bedreiging van zijn leven riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het 

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. (Enkel burgers,  en 

geen strijders, uit landen waar er een georganiseerd gewapend conflict aan de 

gang is zullen op deze beschermingsgrond een beroep kunnen doen. Momenteel 

komen volgens het CGVS de conflicten in Irak, Darfour, de Ivoorkust, Somalië en 

Afghanistan in aanmerking voor subsidiaire bescherming op basis van dit criterium. 

Asielzoekers uit andere landen zullen momenteel dus enkel beroep kunnen doen op 

de subsidiaire bescherming indien ze een schending van artikel 3 EVRM of een 

risico op de doodstraf kunnen bewijzen.) 

 

In de praktijk zal de asielzoeker opnieuw zijn hele vluchtverhaal dienen te vertellen tijdens 

een interview. Vermits het CGVS een asielzoeker minstens éénmaal een interview moet 

toestaan, heeft een asielzoeker die reeds in dringend beroep bij het CGVS is verschenen, 

geen recht op een interview tijdens het onderzoek ten gronde. Het CGVS kan dus een 

beslissing nemen zonder de persoon (nogmaals) te horen. 

Alle mogelijke bewijzen dienen te worden aangebracht. Het aanbrengen van materiële 

bewijzen is echter niet absoluut noodzakelijk. De asielzoeker die geen bewijsstukken heeft 

(bvb. het niet hebben van een paspoort, geboorteakte…) en daarvoor een plausibele uitleg 

kan geven, kan evengoed het bewijs leveren dat hij vluchteling is of in aanmerking komt 

voor subsidiaire bescherming.  

Tenslotte baseert het CGVS zich op de ingevulde vragenlijst die vooraf aan de asielzoeker 

bezorgd werd. De invulling ervan mag in de moedertaal gebeuren. Als de asielzoeker de 

vragenlijst toch in het Nederlands of het Frans invult, is het belangrijk dat hij die taal zeer 

goed beheerst. Als een derde persoon helpt bij het invullen van de vragenlijst is het zéér 

belangrijk ervoor te zorgen dat de vragen én de antwoorden correct vertaald worden. Er 

mag niet lichtzinnig met nuances in de antwoorden worden omgesprongen 

(www.vmc.be/vreemdelingenrecht). 
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5. Erkenning van het vluchtelingenstatuut: 

Na afloop van deze fase krijgt de asielzoeker het vluchtelingenstatuut (vluchteling), wat 

het recht op asiel opent of wordt hem het statuut geweigerd en krijgt hij een bevelschrift 

om het grondgebied te verlaten.  

 

Bij weigering kan de asielzoeker een schorsend beroep aantekenen bij de Vaste 

Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV). Indien deze commissie de beslissing van het 

CGVS vernietigt, wordt de asielzoeker als vluchteling erkend. Indien men afgewezen wordt 

kan het Belgisch grondgebied op vrijwillige basis worden verlaten met behulp van de 

Belgische regering of de Internationale Organisatie voor Migratie. Is men na het verstrijken 

van de termijn nog steeds op Belgisch grondgebied, dan verblijft men illegaal in België 

(Mensen zonder wettig verblijf). De Belgische overheden gaan dan over tot gedwongen 

verwijdering. In afwachting hiervan kunnen asielzoekers maximaal twee maanden 

vastgehouden worden in gesloten opvangcentra. De termijn van twee maanden kan 

wettelijk verlengd worden tot maximaal vijf maanden als bewezen wordt dat de overheid 

voldoende inspanningen heeft geleverd om de verwijdering te verzekeren.  

 

Wordt men erkend als vluchteling, dan mag men voor onbepaalde duur in België 

verblijven. Men ontvangt een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR 

of witte verblijfskaart). Het CVGS kan de erkenning van de vluchteling terug intrekken als 

blijkt dat er valse verklaringen of documenten gebruikt werden, dat de vluchteling geen 

vervolging meer vreest of dat hij een nieuwe nationaliteit verworven heeft. De vluchteling 

moet eerst gehoord worden in dit geval. (Wauters & Lambrecht, 2006, p. 19-21) 

 

6. Beroep bij de Raad van State: 

Tegen elk uitvoerbare beslissing waartegen geen ander beroep meer mogelijk is, kan men 

in beroep gaan bij de Raad van State. De asielzoeker kan echter nog het land worden 

uitgezet, ook al heeft hij een procedure lopen bij de Raad van State ( geen schorsende 

werking). Ondanks dat men illegaal in België, heeft men wel nog recht op OCMW-steun en 

materiële opvang in een centrum. In de praktijk worden asielzoekers die een verzoek 

hebben ingediend bij de Raad van State niet het land uitgezet gedurende de procedure. 

(Wauters & Lambrecht, 2006, p. 21) 
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Tabel 1: Beslissingen ten gronde door het CGVS 

 
Bron:Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt (2006), De immigratie in België: aantallen, stromen en 

arbeidsmarkt 

 

Het groot aantal asielaanvragen in België in de laatste tien jaar heeft gezorgd voor een grote 

achterstand in de behandeling ervan. Om te vermijden dat asielzoekers maanden en zelfs jaren 

moeten wachten op een uitspraak, werd vanaf 1 januari 2001 het ‘last in, first out’ (LIFO) principe 

ingevoerd. Voortaan worden de meest recente asielaanvragen eerst behandeld, zodat de procedure 

voor nieuwe asielzoekers zo snel mogelijk zou verlopen.  

 

Door de achterstand zijn een deel van de aanvragen van voor 2001 nog steeds niet behandeld. De 

oplossing hiervoor is een regularisatieprocedure voor buitenlanders die verwikkeld zijn en langdurige 

asielprocedures (snel-Belg-wet). Asielzoekers van wie het beroep ( beroep bij Raad van State niet 

inbegrepen) na drie jaar (voor gezinnen met kinderen) of vier jaar (voor alleenstaanden of koppels 

zonder kinderen) nog niet afgehandeld is, worden bijna automatisch geregulariseerd. Het volstaat om 

een aanvraag in te dienen volgens de procedure die is vastgesteld bij de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Volgens artikel 9§3 van deze wet kan een verblijfsvergunning in uitzonderlijke 

omstandigheden (in dit geval de wachttijd) worden aangevraagd bij de burgemeester van de gemeente 

waar de buitenlander verblijft. (De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt, 2006, 

p.21) 

 

 

2.2 Hervorming van de asielprocedure 

 

Op 23 december 2005 heeft de Ministerraad een voorstel goedgekeurd tot hervorming van de 

wetgeving betreffende asiel en immigratie. Deze hervorming voorziet een wijziging van de 

asielprocedure, met het oog op vereenvoudiging en snellere afhandeling. 

 

De wet voorziet een drastische hervorming van de asielprocedure. Niet alleen wordt de 

ontvankelijkheidsfase als dusdanig afgeschaft en dus de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken in de 

procedure drastisch ingeperkt, ook wordt een administratieve rechtbank opgericht bevoegd voor 
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Vreemdelingenzaken: de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Tenslotte werd er reeds een 

subsidiair beschermingsstatuut ingevoerd, in uitvoering van een Europese richtlijn, waardoor personen 

die niet onder de criteria van de Conventie van Genève vallen maar toch nood hebben aan 

internationale bescherming, een volwaardig statuut zullen krijgen. Eens de nieuwe procedure is 

ingesteld, zou de asielzoeker na maximum één jaar uitsluitsel over zijn of haar situatie moeten 

hebben. (De immigratie in België: aantallen, stromen en arbeidsmarkt, 2006, p.22; 

www.vmc.be/vreemdelingenrecht) 

 

Na de volledige inwerkingtreding van de nieuwe wetten zal de asielprocedure in volgende fasen 

verlopen: 

 

1. Onderzoek van de toepassing van de Dublin-verordening: aanwijzen van de 

verantwoordelijke staat 

Deze bevoegdheid blijft bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die hiertoe een verklaring van 

de asielzoeker afneemt met betrekking tot zijn identiteit, reisroute en dergelijke meer. DVZ 

neemt geen inhoudelijk interview over de asielmotieven van de vreemdeling af. 

 

Indien België bevoegd is, wordt de behandeling ten gronde aangevat door het Commissariaat-

generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Indien een andere lidstaat bevoegd is, 

wordt een weigeringsbeslissing genomen en wordt de betrokkene doorgestuurd naar de andere 

lidstaat die bevoegd is. 

 

2. Onderzoek ten gronde door het CGVS 

De asielaanvragen waarvoor België verantwoordelijk is in toepassing van de Dublin-

verordening worden onmiddellijk ten gronde onderzocht door het CGVS. Het CGVS onderzoekt 

of de asielzoeker vluchteling is in de zin van de Conventie van Genève.  

Als men tot de vaststelling is gekomen dat de betrokkene geen Conventievluchteling is, gaat 

het CGVS na of de betrokkene in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. De 

verblijfsstatus voor erkende vluchtelingen (Conventie van Genève) blijft dezelfde: onmiddellijk 

permanent verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt. 

 

3. Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) 

Personen van wie de asielaanvraag wordt geweigerd door het CGVS kunnen een beroep 

indienen bij de RVV. Dit is een rechtbank die in asielzaken over een volle rechtsmacht beschikt. 

Dit betekent dat zij zowel de feiten, als legaliteits- en procedurele aspecten kan beoordelen. De 

RVV kan de beslissing van het CGVS bevestigen (weigering) of hervormen (oorspronkelijk 
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geweigerde statuut toch toekennen). De RVV beschikt daartoe niet over eigen 

onderzoeksbevoegdheden, zij kan het dossier niet zelf onderzoeken. Als zij vindt dat er 

essentiële elementen in het dossier ontbreken om zich met kennis van zaken uit te spreken 

over het beroep, kan zij enkel de beslissing vernietigen en het dossier terugsturen naar het 

CGVS dat een nieuwe beslissing moet nemen. Het beroep bij de RVV heeft een automatisch 

schorsend effect.  

 

4. Beroep bij de Raad van State 

Tegen een negatieve beslissing kan eventueel nog een beroep worden ingediend bij de Raad 

van State. Door de Raad van State zal evenwel een filterprocedure worden toegepast. 

 

De Raad zal een eerste schifting van de ingediende beroepen doorvoeren door te oordelen of 

een beroep al dan niet toelaatbaar is tot de administratieve cassatieprocedure voor de Raad 

van State. Dit zal slechts het geval zijn indien aan één van de volgende criteria is voldaan: 

 

a) Er is een substantiële vormvereiste niet nageleefd die van invloed was op de strekking van 

de genomen beslissing en het aangevoerde middel kan daadwerkelijk tot cassatie van de 

beslissing leiden 

b) Het beroep is niet kennelijk onontvankelijk of zonder voorwerp en het onderzoek door de 

Raad van State is noodzakelijk om te zorgen voor eenheid van rechtspraak 

 

Pas als het beroep aan één van deze criteria voldoet, kan het tot de verdere procedure worden 

toegelaten en kan de Raad van State zich over het eigenlijke beroep uitspreken. 

 

Van zodra het beroep niet toelaatbaar is verklaard, is de procedure ook meteen definitief 

afgehandeld. Dit zou roekeloze of inhoudsloze beroepen moeten vermijden. Het beroep bij de 

Raad van State heeft geen schorsend effect. 

 

Sinds 10/10/2006 wordt de subsidiaire bescherming ingepast in de bestaande asielprocedure, maar er 

is ook een overgangsmaatregel voor asielzoekers die in het verleden werden afgewezen door de 

Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 

 

Sinds 1/12/2006 wordt de nieuwe beroepsprocedure toegepast door de Vaste Beroepscommissie voor 

Vluchtelingen (alleen voor ontvankelijk verklaarde asielaanvragen) én treedt de nieuwe filterprocedure 

bij de Raad van State in werking voor beroepen tegen beslissingen van de Vaste Beroepscommissie. 
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Op 1/6/2007 treedt de nieuwe wetgeving volledig in werking: de nieuwe asielprocedure (o.a. inperking 

van de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken, afschaffing van de ontvankelijk verklaring...) en de 

nieuwe beroepsinstantie zowel voor asielbeslissingen als voor andere verblijfsbeslissingen (Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen) (www.vmc.be/vreemdelingenrecht). 

 

 

2.3 Geregulariseerden 

 

Geregulariseerden zijn mensen die voorheen illegaal in België verbleven, maar van wie de aanvraag tot 

regularisatie is goedgekeurd. In 2000 was er een éénmalige regularisatiecampagne waarbij een heel 

deel vreemdelingen werden geregulariseerd. 

 

Men kan zich laten nu nog laten regulariseren door een beroep te doen op artikel 9 lid 3 van de 

Vreemdelingenwet. Dit betekent dat hij/zij gemachtigd wordt voor een verblijf van meer dan drie 

maanden. De aanvrager zal "buitengewone omstandigheden" (vb. medische redenen, staatslozen,...) 

moeten voorleggen, indien dit niet gebeurt zal de DVZ de aanvraag onontvankelijk verklaren. 

 

De meeste vreemdelingen die hun land ontvlucht zijn, doen zowel een beroep op de asielprocedure als 

op de regularisatieprocedure. Op die manier hopen ze bij één van de twee aanvragen een vergunning 

te krijgen om in het land te blijven (Wauters & Lambrecht, 2006, p.22-23; 

www.vmc.be/vreemdelingenrecht). 
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Hoofdstuk 3: Aan het werk als ondernemer 
 

Zoals elke zelfstandige moet ook de vluchtelingenondernemer voldoen aan een aantal voorwaarden 

vooraleer zij een eigen zaak kunnen opstarten. Om die reden ga ik in dit deel in op wat nu juist een 

zelfstandige is en wat de startvoorwaarden voor deze personen zijn. Naast de 

ondernemingsvoorwaarden, die gelden voor elke zelfstandige in België, worden ook de 

uitzonderingsregelen i.v.m. vluchtelingen besproken. Tenslotte wordt ook de hervorming van de 

vestigingswet kort vermeld.  

 

In het kader van dit hoofdstuk heb ik een interview afgenomen van Mevrouw Evi Smets, werkzaam bij 

het BIZ ondernemingsloket te Hasselt. De informatie is verder aangevuld aan de hand van de 

startersbrochure van Unizo en de brochure ‘Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar 

zelfstandige’, opgesteld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

 

 

3.1 Wat is een zelfstandige? 

 

Een zelfstandige is een persoon die een beroepsactiviteit uitoefent, zonder onderworpen te zijn aan 

gezag door een arbeidsovereenkomst of een statuut. De helpers die de zelfstandige bijstaan in de 

uitoefening van zijn activiteiten, zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst, worden 

gelijkgesteld met de zelfstandigen (Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige, 2004, 

p.6) 

 

De categorie zelfstandigen bestaat meer bepaald uit: 

• De ambachtslui: verstrekken van een dienst zonder levering van goederen (vb. tuinman, 

ruitenwasser, schilderbehanger,...) 

• De handelaars, waaronder de ambulante handel (vb. deur-aan-deur-verkoop, verkoop op de 

openbare weg of op openbare markten); 

• De vrije beroepen (architect, dokter, ...); 

• De landbouwers, de veehouders, ...; 

• De werkende vennoten/bedrijfsleider: is een vennoot die in een vennootschap een activiteit 

uitoefent om het kapitaal dat gedeeltelijk het zijne is te doen renderen. 

(Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige, 2004, p.6) 
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3.2 Startvoorwaarden 

 

3.2.1 Ondernemingsvaardigheden 

 

Sinds begin 1999 moet men voor de uitoefening van een zelfstandige activiteit over de basiskennis van 

bedrijfsbeheer beschikken. De ondernemer moet via verschillende akten (diploma, getuigschrift) of 

praktijkervaring bewijzen dat hij of zij over voldoende kennis beschikt om een bedrijf te leiden. Dit is 

zo voor alle beroepen die men moet inschrijven in het ondernemingsloket. 

 

Volgende diploma’s worden aanvaard als bewijs: 

(UNIZO Startersservice, 2006, p.5-6) 

 Volgende getuigschrift/akte/diploma wanneer het werd behaald vóór 30/9/2000: 

- een diploma van het hoger onderwijs 

- diploma (getuigschrift) afkomstig van de derde graad ASO, TSO of KSO 

- het getuigschrift bedrijfsbeheer afkomstig van de derde graad BSO 

- de getuigschriften over de kennis van bedrijfsbeheer uitgereikt door de centrale 

examencommissie, een CMO/Syntra, of door het onderwijs voor sociale promotie. 

- een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs: ASO, TSO, KSO en BSO 

(voor zover het gaat om de akten in de BSO-afdeling verkoop, handel of 

boekhouding) 

- een getuigschrift van het eerste jaar ondernemingsopleiding 

- een getuigschrift van een versnelde cursus bedrijfsbeheer (met minimum 128 

lesuren, verspreid over minimum 3 maanden) 

- een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig wordt verklaard. 

 

 Volgende akten/getuigschriften/diploma’s behaald na 30/9/2000 gelden als bewijs: 

- ieder diploma van het hoger onderwijs (A1 of hoger) 

- een getuigschrift over de kennis bedrijfsbeheer uitgereikt door de derde graad 

algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch- of beroepssecundair onderwijs 

(TSO-BSO) of kunstonderwijs 

- de getuigschriften over de kennis bedrijfsbeheer uitgereikt door de VIZO-centra of 

Syntra, de onderwijsinstellingen voor sociale promotie of de centrale 

examencommissies 

- een getuigschrift van een versnelde cursus bedrijfsbeheer (met minimum 128 

lesuren, verspreid over minimum 3 maanden) 

- een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig wordt verklaard 
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 Onderstaande ervaring, opgedaan gedurende de laatste 15 jaar, volstaat eveneens als bewijs: 

- 3 (in hoofdberoep) of 5 (in bijberoep) jaar ervaring als zelfstandig 

ondernemingshoofd in een vennootschap (mits inschrijving in het HR of bij land- en 

tuinbouw zonder inschrijving in HR) 

- 5 jaar ervaring als zelfstandig helper of ervaring als bediende in leidinggevende 

functie gedurende 5 jaar 

- 5 jaar ervaring als dagelijks bestuurder in een vennootschap 
 

Naast de kennis van bedrijfsbeheer moet men voor sommige beroepen ook beschikken over voldoende 

beroepsbekwaamheid. Op dit ogenblik zijn er nog steeds 34 beroepen gereglementeerd op vlak van 

deze beroepskennis (Zie bijlage 3). Om te bewijzen dat men over voldoende beroepskennis beschikt, 

volstaan de voor dat beroep vereiste diploma’s of getuigschriften. Opnieuw kan ook bewezen ervaring 

een geldig alternatief zijn. 

 

In twee gevallen kan men  een vrijstelling krijgen om de kennis van bedrijfsbeheer of beroepskennis te 

bewijzen, nl. bij het overlijden van een ondernemer en bij overname van een handelszaak. Wanneer 

een ondernemer die zelf aan de kennisvereisten voldeed overlijdt, kan zijn of haar huwelijkspartner of 

de zes maanden samenwonende partner die de onderneming overneemt, het getuigschrift voor 

beheers- en beroepskennis verkrijgen zonder bewijs van bekwaamheid. De kinderen van een 

overleden ondernemer die over een getuigschrift beschikken, krijgen 3 jaar de tijd om de nodige 

attesten te behalen. Neemt men een bestaande handelszaak over die onder de vestigingswet valt, dan 

wordt een tijdelijke vrijstelling van 1 jaar verleend vanaf de datum van overname. Deze vrijstellingen 

zijn echter tijdelijk. Tijdens de vrijstellingsperiode dient de ondernemer zelf de nodige opleidingen te 

volgen.  

 

De beoefenaars van een beroep, dat reeds door een andere wet is geregeld met betrekking tot de 

kennis van het bedrijfsbeheer, zijn ook vrijgesteld. Ook de beroepen die bij K.B. zijn gereglementeerd 

op basis van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de 

beroepstitel en van de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen worden vrijgesteld (Uit 

het interview met Evi Smets). 

 

Concreet gaat het over de volgende beroepsuitoefenaars:  

(UNIZO Startersservice, 2006, p.6) 

• vastgoedmakelaar 

• gezworen landmeter- expert 

• boekhouder 
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• boekhouder- fiscalist 

• accountant 

• belastingconsulent 

• bedrijfsrevisor 

• effectenmakelaar 

• vervoerder van goederen over de weg 

• vervoerder van personen over de weg 

• vervoerder van goederen over de binnenwateren 

• directeur van een autorijschool 

• verzekeringsagent 

• verzekeringsmakelaar 

 

3.2.2 Nationaliteit 

 

Uiteraard gelden voor personen die geen Belgische nationaliteit hebben al de gewone verplichtingen 

waaraan iedere ondernemer moet voldoen. Om de kennis te kunnen bewijzen moet wel het diploma 

gelijkwaardig verklaard worden.  

 

Vooraleer een vreemdeling een zelfstandige beroepsactiviteit kan uitoefenen in België moet hij of zij 

een beroepskaart hebben. Bepaalde categorieën van vreemdelingen zijn vrijgesteld van het bezitten 

van een beroepskaart (Zie bijlage 4), hieronder valt ook de categorie van de erkende vluchtelingen. 

Ontvankelijk verklaarde asielzoekers moeten dus wel een beroepskaart aanvragen indien zij een 

zelfstandige activiteit wensen uit te voeren.  

 

Wanneer de vreemdeling een beroepskaart heeft verkregen, mag hij of zij die specifieke activiteit 

uitoefenen op een welbepaalde plaats die op de beroepskaart vermeld staat (Uit het met interview Evi 

Smets). 

 

Toekenningsvoorwaarden 

 

De toekenning van de beroepskaart steunt op drie criteria: 

• het recht op verblijf 

• het naleven van de reglementaire verplichtingen met betrekking tot de activiteit 

• de economische meerwaarde van de activiteit voor België 

 



 

 

- 23 - 
 

Afhankelijk van de verblijfsvergunning uitgevaardigd aan de asielzoeker, kan deze al of niet een 

beroepskaart bekomen. De kaart wordt afgeleverd door het Ministerie van Middenstand na onderzoek 

van het verblijf en van de geplande economische activiteit (Uit het met interview Evi Smets) 

 

Ter informatie wordt hierna een niet exhaustieve lijst van de diverse identiteitsdocumenten vermeld : 

 

Tabel 2: identiteitsdocumenten 

Type van 

identiteitsdocument 

 

Type van inwoner Opmerkingen 

 

 

BLAUWE identiteitskaart 

 

Europese Unie 

 

Idem Belgen 

 

GELE identiteitskaart 

 

Buiten Europese Unie 

 

Geen beroepskaart nodig 

 

ORANJE identiteitskaart 

= ontvankelijk verklaarde 

asielzoeker 

 

Buiten Europese Unie 

 

beroepskaart 

via Min. Middenstand 

 

BEPERKTE 

verblijfsvergunning 

 

Buiten Europese Unie 

 

beroepskaart via Min. 

Middenstand 

 

Attest van Inschrijving in 

het Vreemdelingenregister 

(BIVR) = erkende vluchteling 

WIT 

 

Buiten Europese Unie 

 

Geen beroepskaart nodig 

INDIEN een officiële stempel 

werd aangebracht in het 

vakje « regularisatie 

Bron: Vademecum van de solidaire lening, (2004), Participatiefonds 

 

De vreemdelingen die over een geldige verblijfstitel beschikken in België, komen in aanmerking om de 

aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart ook in België in te dienen. Enkel wanneer de 

omstandigheden in het herkomstland de veiligheid van de aanvrager in gevaar kunnen brengen, zoals 

het geval is bij asielzoekers, kan de minister hem de mogelijkheid bieden de aanvraag in België in te 

dienen wanneer de vreemdeling geen verblijfsrecht heeft in België. 
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De meerwaarde van de activiteit kan bestaan uit 

• nuttige investeringen 

• het scheppen van werkgelegenheid 

• de economische weerslag voor ondernemingen in België 

• het bevorderen van de export 

• het innovatieve of gespecialiseerde karakter van de activiteit 

• de bevrediging van behoeften waaraan nog niet werd voldaan 

De activiteit kan eveneens beoordeeld worden in termen van sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. 

 

De maximale duur van de beroepskaart is 5 jaar. Een beroepskaart die voor kortere termijn werd 

afgeleverd kan tot maximaal 5 jaar verlengd worden (Uit het met interview Evi Smets). 

 

 

3.2.3 Leurderskaart 

 

De ambulante handel of de leurhandel is een zelfstandige activiteit waarvoor minder investeringen 

vereist zijn. Om een dergelijke activiteit uit te oefenen moet er nog een bijkomende machtiging 

worden aangevraagd. Een leurderskaart kan echter enkel bekomen worden door vreemdelingen die 10 

jaar wettelijk in België verblijven. Op deze manier worden asielzoekers en erkende vluchtelingen op 

korte termijn uitgesloten van leurhandel. (Uit het interview met Evi Smets) 

 

 

3.2.4 Hervorming van de vestigingswetgeving: een stand van zaken  

 

Een van de grote projecten van Federaal Minister van Middenstand Laruelle is de hervorming van de 

toegang tot de gereglementeerde beroepen, kortweg de vestigingswetgeving genoemd. Een eerste 

fase was de afschaffing van 8 gereglementeerde beroepen, zo kan men nu  fotograaf, horlogemaker, 

handelaar in brandstoffen zijn, zonder daarvoor specifieke studies gedaan te hebben (Trends, 

vestigingswet wordt vereenvoudigd en afgeslankt, 14 december 2006). 

 

In een tweede beweging worden de overblijvende gereglementeerde 34 beroepen hervormd en samen 

gegooid tot een beperkter aantal clusters. Een aantal van deze clusters zijn intussen verschenen in het 

Belgisch Staatsblad. Deze wijzigingen in de vestigingswetgeving zullen op 1 september 2007 in 

werking treden. (Trends, vestigingswet wordt vereenvoudigd en afgeslankt, 14 december 2006) 
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Hoofdstuk 4: Het microkrediet 
 

Vluchtelingen hebben een moeilijke relatie met banken en dit bemoeilijkt de financiering van hun 

project. Zij hebben geen langdurige relatie met de banken in België zoals Belgische ondernemers, hun 

ondernemingsplannen zijn vaak niet goed voorbereid omdat ze niet weten op basis van welke criteria 
de bank deze beoordeeld en ze kunnen zelden een waarborg verlenen. In dit hoofdstuk bespreek ik het 

microkrediet als alternatieve financieringsvorm voor vluchtelingenondernemers. 

 

Allereerst zal ik een korte beschrijving geven van wat het microkrediet inhoudt en het ontstaan ervan. 

Vervolgens bespreek ik het Participatiefonds, dat de hoofdorganisatie in Vlaanderen is voor het 

verlenen van microkrediet. Hierbij ga ik dieper in op de solidaire lening en de aanvraagprocedure 

hiervoor. Tot slot komen er nog twee andere vormen van het microkrediet aan bod waarop Limburgse 

vluchtelingenondernemers een beroep kunnen doen, nl. het hefboomkrediet en de vriendenlening.  

 

De informatie voor dit hoofdstuk heb ik bekomen via een interview met De heer Verley Kjell, 

werkzaam bij de startupdesk van het participatiefonds. Aanvullingen komen van de website van het 

pariticipatiefonds en uit het Vademecum van de solidaire lening. (Participatiefonds, 2004). 

 

 

4.1 Algemeen 

 
De term “microkrediet” wordt in algemene zin gebruikt voor kleine leningen die worden verstrekt aan 

mensen met een laag inkomen en hun kleinschalige ondernemingen. Deze term wordt echter steeds 

meer vervangen door de term microfinanciering, omdat deze een bredere betekenis heeft en 

duidelijker verwijst naar de verscheidenheid van diensten waar mensen met een laag inkomen in 

steeds meer landen gebruik van kunnen maken. Microfinanciering omvat zowel microkredieten als 

spaarproducten, pensioenen, betalingsdiensten, hypotheken, verzekeringen, noodfondsen en andere 

privé-leningen, etc. voor kansarme mensen en mensen met een laag inkomen en/of hun kleinschalige 

ondernemingen.  

 

Het concept van een commercieel microkrediet is ontwikkeld door Muhammad Yunus, een professor in 

de economie, die in zijn vaderland Bangladesh in 1974 armoede als gevolg van hongersnood 

probeerde te bestrijden. Yunus ontdekte dat de kleine leningen een groot verschil maakten in de 

mogelijkheden van arme mensen om te overleven. In 1976 richtte Yunus de Grameen Bank op om 

zulke microkredieten te verschaffen. Sindsdien hebben kleine banken in veel landen dit voorbeeld 
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gevolgd. De Wereldbank schat dat er tegenwoordig meer dan 7000 instituties zijn die zo'n 16 miljoen 

arme mensen in ontwikkelingslanden als klant hebben. (Uit het met interview Kjell Verley).  

 

De term microfinancieringsinstelling (MFI) wordt over het algemeen gebruikt als aanduiding voor 

allerlei types formele en semi-formele instellingen die microfinancieringsdiensten aanbieden. De term 

“microfinancieringsinstelling (MFI)” wordt op veel verschillende manieren gedefinieerd. Sommige 

mensen gebruiken een zeer strikte definitie, anderen laten de term betrekking hebben op een 

verscheidenheid van organisaties en werkmethoden. Oikocredit heeft ervoor gekozen om deze term te 

gebruiken voor alle organisaties die 50% of meer van hun vlottende activa gebruiken voor het 

aanbieden van microfinancieringsdiensten en/of waarvan het klantenbestand voor 50% of meer 

bestaat uit mensen met een laag inkomen en hun kleinschalige onderneming (www.oikocredit.org).  

 

 

4.2 Het participatiefonds 

 
In België heeft de federale regering een openbare financiële instelling opgericht die de 

ondernemingsgeest ondersteunt en aanmoedigt, het Participatiefonds (KB van 22 december 1992). 

Het participatiefonds staat onder leiding van de Minister van Middenstand Sabine Laruelle, de Minister 

van Financiën Didier Reynders en de Minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het Participatiefonds 

streeft een dubbel sociaal-economisch doel na :  

 

• De toegang tot het bankkrediet vergemakkelijken voor zelfstandige ondernemers, de vrije 

beroepen, en de kleine ondernemingen in de startfase, overnamefase of uitbreidingsfase.  

• De werkloosheid bestrijden door de toekenning van kredieten aan werkzoekenden die hun 

eigen zaak oprichten.  

 

Via het Participatiefonds wordt ook een microfinanciering aangeboden. De microfinanciering kan 

bestaan uit een startlening of een solidaire lening. De startlening is een soepele formule om zich als 

zelfstandige te vestigen of om een onderneming op te richten. De lening is bedoeld voor de 

uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekenden ingeschreven sinds ten 

minste 3 maanden, en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon. Vluchtelingen of 

asielzoekers die een beroep willen doen op het microkrediet, moeten echter een solidaire lening 

aanvragen. Voor de startlening is het immers vereist dat de aanvrager in staat is een eigen inbreng te 

doen in de onderneming minstens ter waarde van 25% van het geleende bedrag. (www.fonds.org; uit 

het interview met Kjell Verley) 
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4.2.1 De solidaire lening 

 

De solidaire lening werd ontwikkeld in 1997 door de Koning Boudewijnstichting en richt zich tot 

personen in een onzekere situatie die een eigen economische activiteit willen ontplooien, maar die 

geen toegang hebben tot het bankkrediet en moeilijkheden ondervinden om het startkapitaal te 

bekomen wegens hun persoonlijke financiële toestand. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die sociale 

steun, een leefloon of een werkloosheidsvergoeding ontvangen. De asielzoekers en vluchtelingen die 

voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit administratief in orde zijn (zie hoofdstuk 3), mogen 

ook een aanvraag voor een solidaire lening indienen.  

 

De lening dient voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen (vb. de 

aankoop van de meerderheid van de aandelen), alsook voor de financiering van de behoefte aan 

bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start van de activiteit (Uit het interview met Kjell Verley). 

 

De begunstigde van een solidaire lening moet zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigen of een 

onderneming oprichten. Wanneer de aanvrager overgaat tot de oprichting van een vennootschap, 

dient hij/zij hierin over de meerderheid van de aandelen te beschikken en het dagelijkse beheer waar 

te nemen. (De solidaire lening kan enkel toegekend worden aan natuurlijke personen.) Zo komen 

bijvoorbeeld personen in aanmerking die:  

 

• zelfstandige worden en alleen werken 

• zelfstandige worden en met andere partners een vennootschap of feitelijke vereniging 

oprichten, waar hij/zij werkend vennoot worden 

• zelfstandige en werkend vennoot worden van een bestaande feitelijke vereniging of 

vennootschap 

(Uit het interview met Kjell Verley) 

 

Een aanvraag voor een solidaire lening mag niet binnen de transport-, landbouw, of exportsector 

vallen. (cfr. Verordening nr. 69/2001 van de Europese Commissie van 12/01/01, betreffende de 

toepassing van artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun) (Participatiefonds, 2004, 

p.3). 

 

Een asielzoeker kan een aanvraag voor een solidaire lening indienen bij het Participatiefonds indien het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen de aanvraag tot erkenning van de status van 

vluchteling heeft onderzocht en deze laatste officieel erkend is. 
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De solidaire lening heeft een vaste rentevoet van 3% en een looptijd van 4 jaar. Het maximum bedrag 

dat geleend kan worden is € 12000. De terugbetaling van de solidaire lening gebeurt door middel van 

maandelijkse stortingen. De eerste drie maanden is men vrijgesteld van de betalingen, na deze drie 

maanden wordt het kapitaal terugbetaald in 45 gelijke schijven. De intresten worden berekend op het 

schuldsaldo en zijn degressief (www.fonds.org; Uit het interview met Kjell Verley ).  

 

Voor het verkrijgen van de lening is er geen enkele waarborg vereist. Uiteraard zal een ondersteuning 

van de omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling of een “peterschap”, beschouwd 

worden als een positief beoordelingselement voor het project. 

 

De solidaire lening, die beschouwd wordt als een gewone achtergestelde lening, kan met geen enkele 

andere lening of microkrediet gecumuleerd worden. Ook niet met een ander type lening van het 

Participatiefonds. De term ‘achtergestelde’ lening betekent dat de lening van het Participatiefonds 

wordt gelijkgesteld met het eigen vermogen (i.p.v. onderdeel van het vreemd vermogen). Het krediet 

vermindert immers het risico voor andere kredietverleners. Het wordt bijgevolg gemakkelijker voor 

deze ondernemers om een gewoon bankkrediet te bekomen (Uit het interview met Kjell Verley). 

 

Op juridisch vlak kan de achterstelling van de lening als volgt worden omschreven: “de achterstelling 

bestaat erin dat het Participatiefonds afbreuk doet aan de gelijkheid van behandeling ten aanzien van 

andere schuldeisers.” Dit wil zeggen dat als meerdere schuldeisers gelijktijdig hun aanspraken laten 

gelden, het Participatiefonds aanvaardt dat de andere schuldeisers eerst worden terugbetaald 

(www.fonds.org). 

 

Een gespecialiseerde begeleidingsstructuur ondersteunt de aanvrager voor de voorbereiding en de 

indiening van de aanvraag. Dezelfde structuur begeleidt de begunstigde ook gedurende de eerste 18 

maanden van de activiteit, zodra het krediet is toegekend, voor het vervullen van de formaliteiten bij 

de start van de zelfstandige activiteit, het beheer in het algemeen van de onderneming en de 

praktische modaliteiten van de solidaire lening (Uit het interview met Kjell Verley). 

 

 

4.2.2 Aanvraagprocedure 

 

De procedure voor de aanvraag van de lening bestaat uit 2 fasen nl; het eerste contact en de 

eigenlijke aanvraag, waarbij de nodige aanvraagformulieren moeten worden ingevuld.. Het steunpunt 

voor starters zal de aanvrager helpen om zijn kredietaanvraag in te vullen d.m.v. nazien van alle 
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elementen, deze uit te leggen, te vervolledigen en eventueel te wijzigen (Uit het interview met Kjell 

Verley). 

 

• Fase 1: Eerste contact 

 

De eerste stap is de aanvraag van een solidaire lening bij het Participatiefonds door de cliënt. De 

aanvrager wordt doorverwezen naar een steunpunt (zie bijlage 5), dat de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de lening zal nagaan. De ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn 

opgenomen in de beschrijving van de solidaire lening (zie punt 4.2.1). Wanneer de aanvrager niet 

voldoet aan deze voorwaarden, zal het steunpunt hem of haar doorverwijzen naar andere vormen van 

sociale steun of naar een andere lening van het Participatiefonds. Deze mogelijkheden zijn echter zeer 

beperkt wanneer het om asielzoekers of vluchtelingen gaat.  

 

Als de aanvrager wel voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt de ‘Aanvraag voor een 

solidaire lening- eerste presentatie’ ingevuld. (Zie bijlage 6). Samen met dit document moet er een 

kopie van de identiteitskaart en eventueel de schriftelijke bewijzen dat de bestaande 

leningen/kredieten regelmatig zullen terugbetaald worden (afgeleverd door de financiële instelling) 

doorgestuurd worden (Uit het interview met Kjell Verley). 

 

Persoonlijke inlichtingen 
 
De aanvraag voor de solidaire lening moet worden ingediend op naam van de aanvrager. Aan de hand 

van het curriculum vitae (Opleiding en Beroepservaring) kunnen de technische en 

beheersbekwaamheden van de aanvrager worden nagegaan. 

 

In de rubriek beroepservaring moet de reden van stopzetting van elk van de voorgaande activiteiten 

van de aanvrager worden verduidelijkt. Door de huidige beroepssituatie, de gedetailleerde 

maandelijkse inkomsten en lasten en de schuldenstructuur, moet de kredietverschaffer zich een beeld 

kunnen vormen over de financiële toestand van de aanvrager (Participatiefonds, 2004, p.4). 

 

Het project 

 

Dit onderdeel moet worden ingevuld door het steunpunt voor starters. Hierin wordt nagegaan wat de 

andere mogelijke financieringsmiddelen voor het opstarten van de activiteit zijn, alsook de motivatie 

en de knowhow van de aanvrager. 
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In de ‘project-criteria’ vormt men zich een eerste idee over de activiteit die de cliënt wenst uit te 

oefenen, de leefbaarheid en de ernst van het project. Hierin zal ook vermeld worden of de aanvrager 

kan rekenen op de steun van iemand uit zijn omgeving. Van deze personen zullen de persoonlijke 

gegevens genoteerd worden voor het geval er aangetoond moet worden dat hij of zij een actieve 

financiële, morele of materiële ondersteuning verleent. 

 

Sommige beroepen zijn tevens gereglementeerd (zie hoofdstuk 3), daarom moet er ook op toegezien 

worden dat de aanvrager de toegang tot het beroep heeft of die zal bekomen en dat hij over het 

diploma bedrijfsbeheer beschikt. 

 

In de conclusies vat het steunpunt de zwakke en sterke punten van het dossier samen en geeft het 

een positief of negatief advies i.v.m. het project. Het steunpunt dient duidelijk zijn 

identificatiegegevens in te vullen zodat de Startupdesk van het Participatiefonds in staat is de 

contactpersoon gemakkelijk en snel te contacteren bij het onderzoek van de aanvraag en de latere 

behandeling van het dossier. 

 

Binnen zeven werkdagen zal de Startupdesk dan een positief of negatief advies meedelen aan het 

steunpunt. In geval van negatief advies vermeldt de Startupdesk de negatieve elementen die geleid 

hebben tot deze weigering. Het steunpunt deelt de beslissing vervolgens mee aan de cliënt. Bij positief 

advies wordt het steunpunt gevraagd de studie van het dossier voort te zetten. Het steunpunt moet 

dan het formulier ‘Aanvraag voor een solidaire lening’ (zie bijlage 7) invullen (Uit het interview met 

Kjell Verley). 

 

• Fase 2: Eigenlijke aanvraag 

 

Geplande activiteit en concurrentie 

 

Het onderdeel ‘Vorm van de onderneming’ (Informatiebijlage I in bijlage 7) wordt slechts ingevuld 

indien de aanvrager zich zal vestigen in een vennootschap of feitelijke vereniging. Is dit het geval dan 

dienen hierbij ook de statuten van de vennootschap te worden gevoegd, indien die reeds bestaan. 

 

Indien de aanvrager een vennootschap wenst over te nemen, dienen in het document  ‘Overname van 

een bestaande onderneming’ (Informatiebijlage II in bijlage 7) de identiteit van de overlater en de 

reden van de overdracht te worden vermeld. Er moet aangeduid worden of het gaat over de overname 

van een handelszaak of van de aandelen van een vennootschap. Tevens moeten de balansen van de 

overlater van de laatste 3 jaar worden toegevoegd, evenals, indien mogelijk, zijn BTW-aangifte voor 
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het lopende jaar. Wanneer men niet beschikt over deze volledige gegevens, kan men zich beperken tot 

beknoptere gegevens, bijvoorbeeld op basis van de BTW-aangiften, en daarbij zo volledig mogelijk de 

tabel rentabiliteit van de onderneming van de laatste 3 jaar invullen. 

Daarnaast wordt in dit punt de opportuniteit van het geplande project nagegaan, in het bijzonder de 

motivatie en de voorbereiding van de aanvrager.  In het kader van het bedrijfsbeheer en de toegang 

tot het beroep dient een kandidaat-zelfstandige zich via een erkend ondernemingsloket in te schrijven 

in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Als aan alle voorwaarden om zich als zelfstandige te 

vestigen is voldaan, kent de Kruispuntbank een ondernemingsnummer toe. Bij bepaalde beroepen kan 

het Participatiefonds de basiskennis bedrijfsbeheer en de beroepskennis van de aanvrager controleren 

via het vestigingsattest. Dit attest is echter niet nodig voor alle beroepen, bijgevolg dient punt 1.8 

behoorlijk ingevuld te worden (Participatiefonds, 2004, p.5-6).  

 

Organisatie en ligging 

 

Om na te gaan of de aanvrager nieuwe huurlasten zal moeten dragen moet het toekomstige 

beroepsadres opgegeven worden, maar kan ook de plaats van de activiteit zelf en de concurrentie 

worden beoordeeld. 

 

De huurovereenkomst moet geregistreerd zijn en mag de volgende twee clausules niet bevatten: 

1) mogelijkheid voor de eigenaar om na drie jaar op te zeggen. 

2) mogelijkheid tot uitzetting voorbehouden aan de eventuele koper van het onroerende goed. 

 

Tevens wordt gevraagd hier te verduidelijken welke nieuwe aanwervingen worden verwacht na de 

geplande investering (in voltijds equivalent) (Participatiefonds, 2004, p.7).  

 
Financierings- en aanwendingsplan 

 

Er wordt gevraagd een beschrijving te geven van de geplande inrichtings- of verbouwingswerken, 

investeringen in materiaal, rollend materieel en meubilair en een detail van de voorraad, de thesaurie 

en de mogelijke inbreng in natura (Participatiefonds, 2004, p.7). 

 

Rentabiliteitsvooruitzichten 

 

Men moet erop toezien dat de brutomarge overeenstemt met de sector en dat alle lasten voorzien zijn 

(huur, eventuele lonen, correcte financiële lasten, …) (Participatiefonds, 2004, p.7). 
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Detail van de omzet 

 

Er moet gedetailleerd worden uitgelegd hoe de omzet en de marge worden bereikt en er moet een 

analyse worden gegeven van de verwachte evolutie van deze cijfers over de eerste 2 jaren. Vervolgens 

moet de impact van het investeringsproject op de omzet worden bepaald (Participatiefonds, 2004, 

p.7). 

 

 

4.3 Andere instellingen voor microfinanciering waarop Limburgse vluchtelingen ondernemers  een 

beroep kunnen doen 

 

4.3.1 Hefboom  

 

Hefboom is opgericht in 1985 en biedt financiële ondersteuning en deskundig advies aan 

ondernemingen en organisaties in Vlaanderen en Brussel. 

 

Alle rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen en die beantwoorden aan minstens één 

van de volgende criteria komen in aanmerking voor een kredietverlening bij Hefboom: 

• Tewerkstelling van personen uit de kansengroepen 

• Milieuvriendelijk productieproces 

• Promotie en uitbouw van eerlijke handel  

• Bestrijding van kansarmoede 

• Democratisch ondernemerschap 

• Dienstverlening rond oplossingen voor nieuwe maatschappelijke problemen 

 

In tegenstelling tot de solidaire lening, waar het krediet enkel kon toegekend worden aan natuurlijke 

personen, kan er hier enkel een krediet verleend worden aan rechtspersonen. De looptijd van het 

krediet kan variëren van één tot 15 jaar. Het krediet bedraagt maximaal € 4000 en is vooral bedoeld 

voor vrouwen (http://www.hefboom.be). 

 

 

4.3.2 De vriendenlening  

 

Met de vriendenlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter 

beschikking te stellen van startende ondernemingen. Wie als vriend, kennis of familielid een lening 
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toekent aan een startend bedrijf, krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 % van het geleende 

bedrag.  

De vriendenlening is een achtergestelde lening van maximaal € 50.000, loopt 8 jaar en de som moet 

met een éénmalige aflossing volledig worden terugbetaald. Als het bedrijf de achtergestelde lening 

uiteindelijk niet kan terugbetalen, krijgt de investeerder 30 procent van het niet terugbetaalde bedrag 

terug via een eenmalige belastingvermindering. 

 

Sinds 1 september 2006 is er ook een wettelijk kader opgebouwd rond deze kredietvorm en wordt de 

term Winwinlening gehanteerd. Iedereen wint immers bij het sluiten van een dergelijke lening, 

startende ondernemers kunnen voordelig lenen en de kredietgever krijgt een belastingvoordeel. 

 

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietnemer een Vlaamse startende 

KMO zijn. D.w.z. dat de onderneming aan volgende voorwaarden moet voldoen: 

• minder dan 250 werknemers;  

• waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan € 50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is 

dan € 43 miljoen 

• die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheidcriterium. Dat wil zeggen dat de 

geconsolideerde cijfers, ingeval er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen 

van 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten, moeten voldoen aan bovenvermelde 

criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of 

onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is evenwel toegestaan. 

 

Als starter wordt beschouwd: elke kredietnemer  die nog niet langer dan 3 jaar is ingeschreven bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (http://www.pmv-kmo.be). 

 

 

4.4 Besluit 

 

Wegens de moeilijke relatie met banken beschikken potentiële vluchtelingenondernemers niet over de 

mogelijkheid van een gewone lening om hun zelfstandig ondernemerschap te financieren. Zij kunnen 

wel een beroep doen op microfinancieringsinstellingen om kapitaal te vergaren.  

 

De belangrijkste microfinancieringsinstelling, waar Limburgse vluchtelingen een aanvraag kunnen 

indienen, is het Participatiefonds. Voor de groep van vluchtelingenondernemers biedt deze organisatie 

de solidaire lening aan. De solidaire lening kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en 

dient voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen en voor de behoefte 
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aan bedrijfskapitaal bij de oprichting van een zelfstandige activiteit. De aanvraagprocedure verloopt 

een 2 fasen, nl. het eerste contact en de eigenlijke aanvraag.  

Naast het participatiefonds zijn er nog 2 kleinere instellingen waar Limburgse 

vluchtelingenondernemers een aanvraag voor een microkrediet kunnen indienen. De hefboom verleent 

kredieten aan rechtspersonen die aan een aantal criteria moeten voldoen. De vriendenlening is bij wet 

georganiseerd door de Vlaamse overheid. De bedoeling van dit initiatief is om particulieren aan te 

moedigen om geld ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. Degene die een dergelijke 

lening aanbiedt, krijgt in ruil hiervoor een belastingsvermindering van 2,5 % van het geleende bedrag.  
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Hoofdstuk 5: Enkele Vlaamse initiatieven die de integratie van 

vluchtelingen bevorderen  
 

Ondernemerschap bij vluchtelingen kans een positieve impuls geven aan de Limburgse economie. In 

Vlaanderen zijn er dan ook reeds een aantal initiatieven om de intergratie en het ondernemerschap bij 

vluchtelingen te stimuleren.  

 

De Overmolen houdt zich al jaren bezig met de integratie van vluchtelingen. In het kader van 

zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen hebben zij het project ‘Rainbow Economy opgericht. De 

organisatie van dit project wordt uitgebreid besproken in punt 5.1. Vervolgens bespreek ik ook Stebo 

Limburg en het inburgeringstraject. 

 

 

5.1 De Overmolen 
 

De Overmolen is ontstaan in 1992 met de opening van een huis waar mensen met allerlei hulpvragen 

en problemen terecht kunnen. Eén van de projecten van de Overmolen is het Samiraproject.. In een 

interview met Wim Verheyen, werkzaam bij de Overmolen, heb ik gevraagd naar de doelstellingen en 

de werking van hun verschillende projecten.  

 

Tewerkstelling is dé sleutel om uit een penibele situatie te geraken. Daarom wil de Overmolen via het 

Samira project vluchtelingen opleidingskansen bieden op maat, via de methodiek van participatie en 

het uitvergroten van de diversiteit. Daarom ontwikkelden ze een nieuw opleidingsproject. Het kreeg de 

naam Right 2 Learn, omdat ook asielzoekers recht op leren hebben. Er is binnen en met de 

opvangcentra een cursusaanbod uitgebouwd dat de asielzoekers de middelen aanreikt om zowel in 

eigen land als in het gastland aan de slag te gaan. Het gaat hierbij zowel om technische vaardigheden 

als om attitudevorming. 

 

Via het project 'Right 2 Learn' dat binnen het EQUAL- programma (2004- 2007) van het Europees 

Sociaal Fonds kadert, speelt De Overmolen in op de nood aan scholing bij asielzoekers. Men biedt  hen 

een opleiding aan via korte modules , om zo de kans om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden te 

vergroten. De Overmolen organiseert in totaal 15 verschillende  opleidingsmodules, zowel in 

Vlaanderen als in Brussel en dit in samenwerking met Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang 

van Asielzoekers), Rode Kruis Vlaanderen (dienst Opvang Asielzoekers), Citizenne vzw en het RICFB 

(Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, adviserende partner) (Uit het interview met Wim 

Verheyen).  
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Het Rainbow economy project  gaat nog een stap verder en is opgericht in het kader van het 

onderzoek zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen en asielzoekers (Wauters & Lambrecht 

2006). Het wil asielzoekers en nieuwkomers in België ruimte en middelen bieden om de 

ondernemersvaardigheden die ze in hun thuisland opbouwden te gebruiken en verder te ontwikkelen. 

Met bakfietsen, kleine kraampjes, allerhande stands wordt op markten, festivals, evenementen 

mensen de kans gegeven hun zelfgemaakte producten aan de man te brengen. Het project 

ondersteunt hen door middel van opleiding en microkredieten. Het Rainbow Economy project heeft 5 

luiken: een onderzoeksluik (1), opleidingsluik (2), experimenteerluik (3), transnationaal luik (4) en 

disseminatieluik(5) en loopt tot einde 2007. 

 

(1) Onderzoeksluik 

 

In 2006 onderzochten Bram Wauters en Johan Lambrecht van het Studiecentrum voor 

Ondernemerschap (SVO) aan EHSAL en de K.U.Brussel in een baanbrekende studie of er onder 

asielzoekers en vluchtelingen interesse bestaat voor het zelfstandig ondernemerschap en wat daarbij 

de beïnvloedende factoren zijn. Dit onderzoek heeft geleid naar de formulering van een aantal 

beleidsaanbevelingen. Voor een samenvatting van dit onderzoek, zie hoofdstuk 6. 

 

(2) Experimenteerluik 

 

In deze fase biedt het project Rainbow Economy de kans aan nieuwkomers om kennis te maken met 

het ondernemerschap in België en de bestaande reglementeringen en administratie  In het 

experimenteerluik hebben de nieuwkomers de kans om hun ondernemingsidee, hun product of dienst 

te 'commercialiseren'. Het verblijfsstatuut van de doelgroep blijft echter een probleem. De mensen 

verblijven legaal in België, hebben een arbeidskaart maar hebben geen recht op een leurderskaart. De 

nieuwe wet op ambulante handel, die er mede onder druk van Rainbow Economy kwam, geeft 

nieuwkomers met een permanent verblijfsstatuut de kans om op markten als zelfstandig ondernemer 

aan de slag te gaan. (Deze wet is sinds einde 2006 van kracht). Nieuwkomers met een beperkt 

verblijfsstatuut mogen wel voor eigen rekening een zaak openen in een winkelpand, maar diezelfde 

producten niet voor eigen rekening verkopen op de markt. De wetswijziging houdt in dat nieuwkomers 

met een beperkt verblijfsstatuut wel mogen werken voor anderen.  
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(3) Opleidingsluik 

 

Via een modulair systeem wordt een introductieopleiding i.v.m. ondernemerschap aangeboden. Deze 

modules bieden een kennismaking met het ondernemerschap in België. Ze zijn complementair aan de 

cursus bedrijfsbeheer die cursisten in het land van herkomst moeten volgen.  

 

(4) Deciminatieluik 

 

In 2006 werd er een empowermentgroup opgericht  Deze groep verleent advies over een mogelijke 

bijsturing en ontwikkelt een strategie om de geformuleerde beleidsaanbevelingen ook effectief door te 

voeren. 

 

(5) Transnationaal luik 

 

Rainbow Economy maakt deel uit van het transnationaal partnerschap 'Rainbow Enterprise' waaraan 

ook projecten uit Italië, Polen, UK, Portugal en Griekenland participeren. Elke partner dient daarbij de 

anderen op de hoogte te houden van de voortgang van hun nationale projecten. Indien men opmerkt 

dat een bepaald project succes heeft, kunnen andere landen deze projecten overnemen (Uit het 

interview met Wim Verheyen). 

 

 

5.2 Stebo Limburg 

 

Het Steunpunt Opbouwwerk (Stebo) te Genk houdt zich bezig met buurtopbouwwerk nl. het 

verbeteren van het leven in de sociaal en economisch achtergestelde wijken en buurten in Limburg.  

 

Stebo is een onafhankelijke organisatie die sinds 1987 sociaal vernieuwende projecten ontwikkelt. Via 

vier verschillende invalshoeken proberen zij hun doel te bereiken: Opbouwwerk (Algemene projecten 

voor het ontwikkelen van buurten), tewerkstelling (Het opleiden en begeleiden van werkzoekenden), 

Zelfstandig ondernemen (Ondersteuning en begeleiding voor allochtone zelfstandigen) en Huisvesting 

(Mensen met huisvestingsproblemen bijstaan met advies). De organisatie heeft dus ook een speciale 

dienst voor allochtone ondernemers die poogt de immigranten die als zelfstandige ondernemer aan de 

slag willen, te begeleiden.  

 

In 2006 heeft Stebo een ondernemerswegwijzer opgesteld in samenwerking met Unizo,die het te 

volgen traject van kandidaat-ondernemers verduidelijkt. De onderwerpen van de wegwijzer belichten 
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alle belangrijke thema’s voor iedere startende zelfstandige, maar hecht extra belang aan specifieke 

vragen en problemen waarmee allochtone ondernemers geconfronteerd worden. De 

ondernemerswegwijzer is vertaald in vijf talen en kan gedownload worden op 

http://www.unizo.be/viewobj.jsp?id=213595. (Uit het interview met Frank Maleszka) 

 

 

5.3 Het inburgerinsgstraject 

 

Na de omschrijving van de doelgroep die een inburgeringstraject dient te volgen, komen de 2 

onderdelen van het traject aan bod, nl. het primaire inburgeringstraject en het secundair 

inburgeringstraject.  

 

5.3.1 Doelgroep 

 

Het inburgeringstraject is bedoeld voor meerderjarige vreemdelingen die zich gedurende lange tijd  in 

Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Bepaalde groepen hebben ook een inburgeringsplicht in 

Vlaanderen. Het gaat om personen die maximum een jaar in België wonen,personen die maximum een 

jaar terug erkend zijn als vluchteling en personen die in de ontvankelijkheidsfase van hun 

asielaanvraag zitten. Deze laatsten zijn enkel verplicht maatschappelijke oriëntatie te volgen. Sommige 

personen zijn van deze plicht vrijgesteld. Hiertoe behoren onderdanen van de Europese Economische 

Ruimte (EER), nieuwkomers van 65 jaar of ouder, nieuwkomers die ernstig ziek zijn of een handicap 

hebben en inburgeraars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Zij mogen echter deelnemen 

aan het inburgeringstraject indien ze daar zin in hebben.  

 

De nieuwkomer die een inburgeringsplicht heeft, moet aan twee voorwaarden voldoen: hij of zij moet 

zich tijdig op het onthaalbureau aanmelden en hij of zij dient regelmatig de lessen van het primaire 

inburgeringstraject te volgen (Uit het interview met David Schouterden). 

 

 

5.3.2  Het primair inburgeringstraject 

 

Het primair inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau en bestaat uit een 

vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de nieuwkomer. Het 

vormingsprogramma bestaat uit lessen Nederlands als tweede taal, maatschappelijke oriëntatie en 

loopbaanoriëntatie. 
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De lessen Nederlands worden aangeboden door Centra voor Basiseducatie, Centra voor 

Volwassenenonderwijs en universitaire talencentra. Waar de vreemdeling deze cursus best gaat 

volgen, wordt bepaald door het Huis van het Nederlands. 

 

Maatschappelijke oriëntatie is een kennismaking met de Vlaamse samenleving. Dit lessenpakket 

behandelt thema’s als de Belgische staatsstructuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid. Dit wordt 

aangeboden door het onthaalbureau. 

 

Het programma loopbaanoriëntatie begeleidt de nieuwkomer naar verder studeren, werken en 

vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt vertrokken vanuit de ervaring en kwalificaties (zoals diploma’s) die de 

inburgeraar reeds heeft. Begeleiding naar werk, indien de nieuwkomers interesse vertonen in 

tewerkstelling, gebeurt door de VDAB. De overige begeleiding gebeurt door het onthaalbureau. De 

inburgeraar die een attest van inburgering heeft behaald kan aan het secundaire inburgeringstraject 

beginnen (Uit het interview met David Schouterden). 

 

 

5.3.3 Het secundair inburgeringstraject 

 

Het secundaire traject houdt in dat de inburgeraar kan instappen in een beroepsopleiding of een 

opleiding tot zelfstandig ondernemerschap. Hij kan ook verder Nederlands studeren, zich in het hoger 

onderwijs inschrijven of zelfs kiezen voor vrijwilligerswerk. Nieuwkomers die interesse hebben om 

zelfstandig ondernemer te worden, worden hier doorverwezen naar UNIZO of Syntra. Het initiatief voor 

het zelfstandig ondernemerschap moet dus van de vluchteling zelf komen. Er is geen extra stimulans 

om het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen (Uit het interview met David Schouterden). 
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Hoofdstuk 6: Andere onderzoeken 
 

6.1 Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen (Wauters & Lambrecht 2006) 

 

Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen is een onderzoek van het 

Studiecentrum voor Ondernemerschap van de Ehsal en de KU Brussel. Voor deze studie hielden 

professor Johan Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters een grootscheepse enquête. Ze 

ondervroegen enerzijds erkende vluchtelingen en asielzoekers en anderzijds migranten die meestal 

door gezinshereniging naar België zijn gekomen. In de volgende paragrafen zal ik de resultaten van dit 

onderzoek weergeven.  

 

In het onderzoek stelden professor Johan Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters drie 

onderzoeksvragen.: 

• Bestaat er onder asielzoekers en vluchtelingen interesse voor het zelfstandig ondernemerschap 

en wat zijn de beïnvloedende factoren?  

• Hoeveel asielzoekers en vluchtelingen zijn zelfstandige, wat zijn hun kenmerken en wat is hun 

inkomenssituatie? 

• Wat zijn hindernissen voor vluchtelingen en asielzoekers die zelfstandig ondernemer willen 

worden of het al zijn? Wat zijn de ondersteunende initiatieven voor hen? 

 

 

6.1.1 Bestaat er onder asielzoekers en vluchtelingen interesse voor het zelfstandig ondernemerschap 

en wat zijn de beïnvloedende factoren? 

 

De resultaten van de door hen uitgevoerde enquête tonen dat er bij asielzoekers en vluchtelingen in 

België wel degelijk interesse bestaat om als zelfstandig ondernemer te starten. 

 

Tabel 3: Interesse voor zelfstandig ondernemerschap in België (kolompercentages) 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 
vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 
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Meer dan 36% van de asielzoekers verklaart dat ze zeker en vast of veeleer wel overwegen om als 

zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Om de beweegredenen voor het zelfstandig 

ondernemerschap bij vluchtelingen te achterhalen, hebben de onderzoekers een beroep gedaan op 

enkele theoretische modellen: nl. het culturele model, het economisch kansenmodel, het reactiemodel, 

het ondernemersmodel en het integratiemodel. 

 

Tabel 4: Beweegredenen voor het zelfstandig ondernemerschap 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 
vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 
 

Hun voornaamste drijfveren voor het zelfstandig ondernemerschap zijn een betere integratie in de 

samenleving en de gepercipieerde aangename aspecten van het ondernemerschap (eigen baas zijn en 

winstgevende activiteit).  

 

De onderzoekers gingen ook na waarom asielzoekers het zelfstandig ondernemerschap niet zouden 

zien zitten. (In tabel 3 diegenen die veeleer niet of zeker niet aanduiden) Redenen die te maken 

hebben met de moeilijkheidsgraad van ondernemerschap bij vluchtelingen en de onderzekerheid over 

de toekomst schoren bij asielzoekers het hoogst. Immigranten zetten gebrek aan startkapitaal op de 

eerste plaats.  
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Tabel 5: Beweegredenen voor het  uitsluiten van zelfstandig ondernemerschap 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 

 

Vervolgens vroegen de onderzoekers aan de asielzoekers die het zelfstandig ondernemerschap 

overwegen in welke sector zij het liefst als ondernemer aan de slag zouden gaan. Bijna de helft van de 

ondervraagden verkiest om een zaak op te richten in de handel (vb. winkel, straatverkoop, enz...) Dit 

is typisch een sector waarin de investeringen beperkt zijn en waarvoor relatief weinig beroepskennis 

vereist is. Bijna een vierde van de asielzoekers die een eigen zaak overwegen verkiest deze zaak te 

openen in de horecasector.  

 

Tabel 6: Sector van mogelijke toekomstige zelfstandig ondernemers 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 
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Aan dezelfde groep vroegen de onderzoekers tevens welke hindernissen zij op dit moment zien voor 

het starten met een eigen zaak. Hierbij werden financiële en taalproblemen als de belangrijkste 

belemmeringen aangeduid.  

 

 

6.1.2 Hoeveel asielzoekers en vluchtelingen zijn zelfstandige, wat zijn hun kenmerken en wat is hun 

inkomenssituatie? 

 

Het aantal vluchtelingen in België dat het statuut van zelfstandige heeft, is zeer beperkt. Slecht 0;02 

% van alle zelfstandige in België is vluchteling. Ten opzichte van het aantal vluchtelingen in België is 

maar 1,48 % actief als zelfstandige, wat ook vrij laag is.  

 

Tabel 7: Aantal zelfstandigen en aantal zelfstandige vluchtelingen in België 1997-2003 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 

 

Als vluchtelingen als zelfstandig ondernemer starten, dan doen ze dit vooral in hoofdberoep. Voorts 

heeft bijna de helft van hen zijn domicilie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zijn ze vooral 

mannelijk en tussen de 30 en de 50 jaar. De sectoren waarin ze vooral werkzaam zijn, zijn de handel 

en de nijverheid en ambachten. Ze zijn ook meestal al een aantal jaren actief als zelfstandige 

(gemiddeld 12 jaar).  

 

Qua inkomen werd vastgesteld dat zelfstandige vluchtelingen minder verdienen dan andere 

zelfstandigen. Dit wijst erop dat het verschil in inkomen niet enkel verklaard kan worden door een 

verschillende verdeling van de ondernemers over de sectoren.  
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Tabel 8: Inkomen van zelfstandigen en zelfstandige vluchtelingen (in euro, 1994-2000) 

 
Bron: Wauters, B. & Lambrecht, J., (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen,Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – KU Brussel 

 

Binnen de groep van zelfstandige vluchtelingen verdienen vrouwen minder dan mannen en stijgen de 

inkomsten met de leeftijd. Deze ongelijkheden zijn vergelijkbaar met de gehele beroepsbevolking van 

België en zelfs minder ongelijk dan de inkomensverdeling van alle zelfstandigen.  

 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat allochtone ondernemers, waaronder vluchtelingen, vaker 

werkzaam zijn in sectoren met beperkte economische vooruitzichten. Professor Lambrecht en 

onderzoeker Wauters hebben echter vastgesteld dat het gemiddeld inkomen van zelfstandige 

vluchtelingen in elke sector lager ligt dan het gemiddeld inkomen van alle zelfstandigen uit die sector.  

 

 

6.1.3 Wat zijn hindernissen voor vluchtelingen en asielzoekers die zelfstandig ondernemer willen 

worden of het al zijn? Wat zijn de ondersteunende initiatieven voor hen? 

 

6.1.3.1 Hindernissen voor vluchtelingenondernemers 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hielden de onderzoekers 17 diepgaande interviews met 

asielzoekers. Er werd gewerkt met een half gestructureerde vragenlijst.  

 

De onderzoekers bespreken eerst de problemen i.v.m. de marktmogelijkheden. Heel wat 

vluchtelingen starten met een eigen zaak omdat ze geen ander werk vinden. Ook bij de sectorkeuze 

worden vaak negatieve motivaties aangehaald. D.w.z. dat men niet steeds kiest voor de sector waarin 

men goed is, maar voor een sector waarin het niet moeilijk is om te starten of waarin anderen 
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vluchtelingen succesvol zijn. Dit is onder andere het gevolg van de mogelijke toegang tot 

gereglementeerde beroepen.  

 

De doelstellingen van vluchtelingen- ondernemers zijn op voorhand ambitieus en ze mikken ook op 

een Belgisch publiek. Ze slagen er echter maar in beperkte mate in om hen ook te bereiken. Aan de 

keuze van de locatie van hun zaak wordt door vluchtelingen weinig of geen aandacht besteed, hoeveel 

dit een belangrijk aspect is.  

 

Een tweede aspect is het menselijk kapitaal en de sociale netwerken. Wie met een eigen zaak wil 

starten moet over een minimum aan financiële middelen beschikken. Vluchtelingen hebben echter 

moeilijk toegang tot krediet bij de grote banken. Om kapitaal te verwerven doen ze een beroep op 

familie en vrienden en op instellingen die microkrediet verlenen. Een knelpunt is echter nog dat veel 

vluchtelingen niet op de hoogte zijn van deze laatste mogelijkheid.  

 

Een handig hulpmiddel voor vluchtelingen die willen starten als zelfstandig ondernemer is het volgen 

van een cursus bedrijfsbeheer. Bij vluchtelingen is er meestal wel de bereidheid om zich bij te scholen 

via cursussen, maar een heikel punt is dat de cursussen meestal in het Nederlands georganiseerd 

worden.  

 

Voor het advies over het starten met een eigen zaak doen vluchtelingen zelden een beroep op Belgen. 

Vaak weten vluchtelingen niet waar ze terecht kunnen voor advies. Ze zijn niet vertrouwd met de 

instellingen en mogelijkheden in België. Nochtans zijn diegenen die uiteindelijk wel advies vragen en 

krijgen daarover zeer tevreden.  

 

Ook voor het vinden van leveranciers kan het sociale netwerk een rol spelen. Er werd vastgesteld dat 

vaak wordt ingekocht bij algemene groothandelaars, waarbij er weinig persoonlijk contact is met de 

eigenlijke leverancier.  

 

Tot slot bekijken de onderzoekers de hindernissen uit de maatschappelijke en institutionele 

omgeving. Administratieve formaliteiten en regels zijn voor vluchtelingenondernemers een extra 

zware last, omdat ze niet vertrouwd zijn met de gebruiken en de bevoegde instanties.  

 

Specifiek voor asielzoekers is er de wettelijke drempel van de beroepskaart. Dit maakt het voor 

ontvankelijk verklaarde asielzoekers zo goed als onmogelijk om als zelfstandig ondernemer te 

beginnen.  Vluchtelingen worden ook uitgesloten van de ambulante handel wegens de voorwaarde van 

een legaal verblijf van 10 jaar om deze kaart te bekomen.  
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Contacten met de externe omgeving verlopen niet altijd even gemakkelijk. Door vooroordelen over de 

kwaliteit en de herkomst van hun producten kunnen vluchtelingen- ondernemers niet alle potentiële 

klanten bereiken. Ook percepties over culturen kunnen een directe weerslag hebben op de inkomsten 

van de zaak.  

 

 

6.1.3.2 Ondersteunende initiatieven voor vluchtelingen ondernemers 

 

Asielzoekers en vluchtelingen vormen een moeilijk bereikbare doelgroep voor initiatieven die het 

ondernemerschap willen ondersteunen. In België zijn er bijna geen initiatieven die zich uitsluitend op 

vluchtelingen richten.  

 

In het onderzoek beschrijven professor Johan Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters wel een aantal 

initiatieven in België die zich uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, richten op vluchtelingen die als 

ondernemers aan de slag willen gaan.  

 

 

6.2. Refugee entrepreneurs in Greece (Dr. Mestheneos, E , 2000) 

 
In de beschrijving van dit onderzoek wordt eerst de historische achtergrond van de vluchtelingen in 

Griekenland gegeven. Vervolgens wordt er ingegaan op de huidige gemeenschap van vluchtelingen in 

Griekenland, gevolgd door een studie van het zelfstandig ondernemerschap bij die vluchtelingen.  

 

 

6.2.1 Historische achtergrond van vluchtelingen in Griekenland 

 

Sinds de aanvaarding van de Conventie van Genève in 1951 worden vluchtelingen toegelaten in 

Griekenland. In die periode hadden asielzoekers en vluchtelingen echter nog geen enkel recht om te 

werken in Griekenland. De economie in Griekenland zat op dat moment in een neerwaartse spiraal en 

de organisaties die instonden voor de begeleiding asielzoekers en vluchtelingen moesten er enkel voor 

zorgen dat vluchtelingen en asielzoekers terecht konden in andere landen waar de werkgelegenheid 

hoger lag (resettlement of refugees and asylum seekers)  Veel asielzoekers en vluchtelingen konden in 

Griekenland echter wel terecht in de informele economie.  

In 2000 kunnen asielzoekers en vluchtelingen wel een werkvergunning krijgen in Griekenland, maar 

door de hoge werkloosheidsgraad in dit land blijven velen van hen voornamelijk werkzaam in de 

informele economie.  
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6.2.2 De vluchtelingengemeenschap in 2000 

 

In de periode 1985- 1995 waren er in totaal 61 000 asielaanvragen in Griekenland, waarvan 21 000 

personen ook een werkvergunning hebben gekregen. Op maart 2000 zijn 6 363 erkende vluchtelingen 

aanwezig in Griekenland, hoofdzakelijk afkomstig van het Midden- Oosten (Iran, Iraq en Turkije).  

 

De onderzoekster wijst er echter op dat het moeilijk is om exacte cijfergegevens te verzamelen 

omtrent de populatie van vluchtelingen in Griekenland om de volgende redenen: 

• Niet alle vluchtelingen hebben hetzelfde statuut 

• Het is moeilijk te bepalen wanneer iemand geen vluchteling meer is. In het algemeen wordt 

een persoon uit de databank van vluchtelingen verwijderd wanneer die persoon de Griekse 

nationaliteit verwerft. Er zijn echter heel wat vluchtelingen die geen aanvraag indienen om het 

staatsburgerschap te verwerven. Theoretisch gezien blijven zij tot de groep van vluchtelingen 

behoren, hoewel zij volledig geïntegreerd kunnen zijn.  

• Vluchtelingen die trouwen met inwoners van Griekenland, verliezen hun status van 

vluchtelingen. Zij ervaren echter nog steeds de sociale en economische problemen die gepaard 

gaan met het vluchtelingenstatuut. 

 

 

6.2.3 Zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen in Griekenland  

 

De eerste groep politieke vluchtelingen die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen in 

Griekenland, waren 250 Vietnamezen. Zij vonden werkgelegenheid in fabrieken en hotels. In 2000 

blijkt dat het grootste aandeel van deze Vietnamezen een chinees restaurant hebben geopend en dus 

zelfstandige ondernemers zijn geworden. Het ondernemerschap bij deze mensen werd gefinancierd 

met het eigen spaargeld. 

 

De onderzoekerster moet echter vaststellen dat er, bij deze groep van vluchtelingen, geen 

cijfergegevens beschikbaar zijn omtrent het zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen; bijgevolg 

kan zij ook geen besluiten trekken omtrent het slaagcijfer van deze ondernemers. Zij vermoedt echter 

dat het dit slaagcijfer lager ligt dan bij zelfstandige ondernemers met de Griekse nationaliteit.  
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6.3 Besluit 

 

Het aantal onderzoeken op gebied van zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen is zeer beperkt. 

Het onderzoek van professor Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters is het enige onderzoek waarbij 

uitgebreide cijfergegevens over dit onderwerp zijn verzameld. Uit dit onderzoek blijkt dat er wel 

degelijk interesse is bij asielzoekers en vluchtelingen om een eigen onderneming op te starten. Het 

aantal dat ook daadwerkelijk de stap neemt om een zelfstandige activiteit op te starten is echter zeer 

beperkt. De oorzaken hiervoor zijn gelegen in de marktmogelijkheden, het menselijk kapitaal en de 

sociale netwerken en de maatschappelijke en institutionele omgeving.  

 

Het enige andere onderzoek over zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen en asielzoekers dat ik 

heb gevonden is dit van Dr. Mestheneos, die dit voor Griekenland heeft onderzocht. Hierin werd echter 

alleen een theoretische bespreking gegeven.  
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Deel II: 
Praktijkonderzoek 
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Hoofdstuk 7: Vluchtelingenondernemers in Limburg 
 

In dit hoofdstuk geef ik een antwoord op mijn tweede onderzoeksvraag: 

- Wat is het aandeel van vluchtelingen en asielzoekers die reeds als zelfstandige zijn 

begonnen en in welke sectoren zijn zij hoofdzakelijk werkzaam? Zijn dit hun 

voorkeursectoren? 

 

Het tweede deel van de onderzoeksvraag over de voorkeursectoren zal echter pas beantwoord kunnen 

worden in hoofdstuk 8. In dat hoofdstuk wordt immers nagegaan welke de voorkeursectoren zijn van 

vluchtelingen en asielzoekers in Limburg. Deze voorkeuren worden daar dan vergeleken met de 

sectoren waarin ze daadwerkelijk werkzaam zijn, zoals blijkt uit dit hoofdstuk.  

 

 

7.1 Methodiek 

 
Om een zicht te krijgen op het aantal vluchtelingen in Limburg dat een eigen zaak heeft, doe ik een 

beroep op de onderzoeksgegevens van ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen’ 

(Wauters & Lambrecht, 2006). Ik heb de onderzoeksgegevens opgevraagd bij onderzoeker Bram 

Wauters, hij heeft mij de onbewerkte databank van vluchtelingenondernemers in België doorgemaild.  

 

Voor het bepalen van het aantal vluchtelingenondernemers in België hebben Wauters en Lambrecht 

gebruik gemaakt van de databanken van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ). Iedereen die in België het sociaal statuut van zelfstandige heeft, is opgenomen 

in deze databanken. Dus ook de vluchtelingen die een zelfstandige activiteit uitoefenen. De 

onderzoekers beschikten over de RSVZ-gegevens voor de periode 1997-2003. Voor elk van de jaren in 

die periode verwerkten ze gegevens van de zelfstandigen die voor de variabele ‘nationaliteit’ de code 

‘politieke vluchteling’ of ‘uno-vluchteling’ hadden. Ontvankelijk verklaarde asielzoekers en 

geregulariseerden zijn hierin dus niet opgenomen. Omdat ik mij in dit hoofdstuk baseer op de 

gegevens van Wauters en Lambrecht, geef ik ook conclusies over de cijfergegevens van 1997 tot 

2003.  

 

Wauters en Lambrecht wijzen er echter op dat deze databanken geen gegevens over eventuele 

activiteiten in de informele sector bevatten. Studies naar etnisch ondernemerschap tonen aan dat heel 

wat zelfstandige activiteiten van allochtonen zich op informele basis ontwikkelen (Kloosterman, van 

der Leun & Rath, 1999). 
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Aan de hand van hun analyse hebben de onderzoekers een lijst samengesteld van 

vluchtelingenondernemers in België. In hun onbewerkte databank staat bij elke vluchteling de plaats 

van ondernemerschap vermeld. Hieruit selecteer ik dan de ondernemingen in Limburgse gemeenten. 

Deze gegevens vergelijk ik vervolgens met het aantal zelfstandige ondernemers en het aantal 

vluchtelingen in België. De nodige informatie hiervoor heb ik respectievelijk bij het RSVZ en de 

Studiecel van de provincie Limburg bekomen. Ik heb hen telefonisch gecontacteerd en uitgelegd 

waarvoor ik deze gegevens nodig heb. Zij hebben mij dan vervolgens de benodigde gegevens 

doorgemaild.  

 

In de onderzoeksgegevens van Wauters en Lambrecht is een onderscheid gemaakt naar geslacht, 

hoedanigheid (hoofdbezigheid vs. nevenbezigheid), leeftijd en sector. Op basis hiervan maak ik ook 

voor Limburg deze onderverdeling. Volgende gegevens zijn dus bewerkingen van mij.  

 

 

7.2 Statistieken over zelfstandige vluchtelingen in Limburg 

 

7.2.1 Absolute aantallen  

 

Uit tabel 9 blijkt dat het aantal vluchtelingen met een zelfstandige activiteit in Limburg zeer beperkt is 

(gemiddeld 0,003 % van alle zelfstandigen). Bovendien is er een daling te zien de laatste jaren, in 

2003 werden er zelfs geen zelfstandige vluchtelingen meer geregistreerd in Limburg. Hierbij moet wel 

in het achterhoofd gehouden worden dat de ontvankelijk verklaarde asielzoekers en de 

geregulariseerden niet zijn opgenomen in de onderzoeksgegevens van Bram Wauters en Johan 

Lambrecht. Op Belgisch niveau kunnen we dezelfde evolutie waarnemen (zie tabel 7). 
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Tabel 9: Aantal zelfstandigen en aantal zelfstandige vluchtelingen in Limburg 1997-2003 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003 

Totaal aantal 

zelfstandigen in 

Limburg 

 
 

58.183 

 
 

59.160 

 
 

59.809 

 
 

59.995 

 
 

60.363 

 
 

60.755 

 
 

65.795 

Aantal 

zelfstandige 

vluchtelingen in 

Limburg 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

Percentage 

zelfstandige 

vluchtelingen in 

Limburg t.o.v. 

totaal aantal 

zelfstandigen in 

Limburg 

 
 
 

 
 

0,005 
 
 

 
 
 
 
 

0,003 
 

 
 
 
 
 

0,005 
 

 
 
 
 
 

0,007 
 

 
 
 
 
 

0,003 
 

 
 
 
 
 

0,002 
 

 
 
 
 
 
0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ- gegevens en onderzoeksgegevens van Wauters,B. & Lambrecht, J. 

(2006), zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, studiecentrum voor ondernemerschap, 

EHSAL – K.U. Brussel 

 

Ten opzichte van het totaal aantal vluchtelingen in Limburg betekent dit dat er gemiddeld slechts 0,47 

% zelfstandig actief is (zie tabel 10). Dit percentage ligt nog lager dan in België. Hier is 1,48 % van de 

vluchtelingen actief als zelfstandigen, wat op zich ook al een laag cijfer is. In Limburg wordt het 

potentieel aan zelfstandige vluchtelingen dus in mindere mate benut. Tijdens het interview met De 

heer Frank Maleszka van Stebo werd aangehaald dat één van de mogelijke oorzaken hiervoor is dat 

vluchtelingen die zich als zelfstandige gaan vestigen dit eerder in meer geïndustrialiseerde gebieden 

doen. Vluchtelingen uit Limburg die een zelfstandige onderneming oprichten, zouden dus beslissen om 

hun onderneming te openen in Brussel of Antwerpen.  

 

Bij de analyse van deze cijfers moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij het totaal aantal 

vluchtelingen in Limburg die in tabel 10, worden weergegeven, het enkel gaat om erkende 

vluchtelingen. Dit is de enige groep van vluchtelingen en asielzoekers die zijn opgenomen in het 

vreemdelingenregister. De ontvankelijk verklaarde asielzoekers zitten nog in de procedurefase en zijn 

nog niet opgenomen in het vreemdelingenregister. Er zijn dus ook geen gegevens beschikbaar over de 

totale grootte van deze groepen. De geregulariseerden zijn reeds opgenomen in het bevolkingsregister 
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van de gemeente waarin ze wonen en kunnen niet meer onderscheiden worden van de andere 

inwoners van de gemeente. Over deze groep bestaan er dus ook geen afzonderlijke gegevens.  

 

Tabel 10: Aantal vluchtelingen in Limburg op 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Aantal 

vluchtelingen 

in 

Limburg  

 

 
 
 

469 

 
 
 

447 

 
 
 

466 

 
 
 

483 

 
 
 

441 

 
 
 

389 

 
 
 

335 

Percentage 

zelfstandige 

vluchtelingen 

in Limburg 

t.o.v. totaal 

aantal 

vluchtelingen 

in Limburg 

 
 
 
 
 
 

0,64 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 

0,64 

 
 
 
 
 
 

0,83 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 

0,26 

 
 
 
 
 
 
0 

Bron:FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Dienst Demografie.  
Verwerking: Studiecel, stafdienst Strategie & Planning, 2de Directie Welzijn, provincie Limburg (2004) 
 

In het onderzoek ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen’ (Wauters & 

Lambrecht, 2006, p.66) wordt hierbij echter de opmerking gemaakt dat er heel wat vluchtelingen de 

Belgische nationaliteit hebben kunnen verwerven, onder meer dankzij de snel-Belg-wet. Het gevolg 

hiervan is dat ze niet meer zijn opgenomen in de database van de zelfstandige vluchtelingen. Dit kan 

een mogelijke verklaring zijn voor de daling in het aantal zelfstandige vluchtelingen.  

 

De snel-Belg-wet werd op 1 mei 2000 ingevoerd en maakt het mogelijk de Belgische nationaliteit 

sneller en eenvoudiger te verwerven. In de eerste jaren na de invoering van deze wet was het aantal 

naturalisaties per jaar (in België) verdubbeld. Onder deze ‘nieuwe Belgen’ zaten ook heel wat 

vluchtelingen. In Limburg is deze invloed echter beperkt gebleven. Op 1 januari 2001 waren 441 

personen ingeschreven als vluchteling, op 1 januari 2005 waren dit er nog 403, de daling van het 

aantal inschrijvingen is dus niet zo drastisch als op Belgisch niveau (30 %). (Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie, 2005)  
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Voor de opsplitsing naar hoedanigheid, geslacht, leeftijd en sector kon ik beschikken over RSVZ 

gegevens over zelfstandigen in Limburg voor de periode 1998-2003. Hierdoor valt in de volgende 

vergelijkingen 1997 weg.  

 

 

8.2.2. Naar hoedanigheid 

 

In Limburg kiezen de vluchtelingen consequent om als zelfstandigen in hoofdbezigheid te werken (zie 

tabel 11). Er is geen enkele vluchteling in Limburg die als zelfstandige in nevenbezigheid of na 

pensioenleeftijd actief is. Op Belgisch niveau is er ook een overwicht aan zelfstandige vluchtelingen in 

hoofdbezigheid, nl. 87,42 % (Wauters & Lambrecht, 2006, p.68). Bij de volledige populatie 

zelfstandigen in Limburg zien we dat ook hier de meeste ervoor kiezen om als zelfstandige in 

hoofdberoep te werken, dit is ook het geval voor België als geheel.  

 

Tabel 11: Zelfstandigen en zelfstandige vluchtelingen in Limburg naar hoedanigheid (1998-
2003) 
 1998 1999 20001 2001 2002 2003 

Algemeen 

hoofdbezigheid 

42.562 42.618 42.412 42.311 42.243 47.081 

71,94 % 71,27 % 70,70 % 70,10 % 69,53 % 71,56 % 

Algemeen 

nevenbezigheid 

12.212 12.689 13.166 13.664 14.046 14.428 

20,65 % 21,21 % 21,95 % 22,64 % 23,12 % 21,92 % 

Algemeen na 

pensioenleeftijd 

4.386 4.502 4.412 4.388 4.466 4.286 

7,41 % 7,52 % 7,35 % 7,26 % 7,35 % 6,52 % 

Vluchtelingen 

hoofdbezigheid 

2 3 4 2 1 0 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % / 

Vluchtelingen 

nevenbezigheid 

0 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % / 

Vluchtelingen 

na pensioen 

0 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % / 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ- gegevens en onderzoeksgegevens van Wauters,B. & Lambrecht, J. 

(2006), zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, studiecentrum voor ondernemerschap, 

EHSAL – K.U. Brussel 

 

 

                                                 
1 De som van de 3 groepen zelfstandigen in Limburg in 2000 is kleiner dan het totaal aantal zelfstandigen in 
Limburg in 2000 volgens tabel 9. Dit komt door het feit dat er in 2000 nog 5 zelfstandigen waren in Limburg van 
wie de hoedanigheid onbekend was. 
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7.2.3 Naar geslacht 

 

Zelfstandige vluchtelingen in Limburg zijn uitsluitend van het mannelijke geslacht (zie tabel 12). De 

mannen overheersen ook bij de volledige populatie zelfstandigen in Limburg. Ook in België ligt het 

percentage vrouwelijke zelfstandigen bij vluchtelingen beduidend lager dan in de volledige populatie 

zelfstandigen (14,47 % tegenover 33,93 % in 2003) (Wauters  & Lambrecht, 2006, p.70).  

 

Tabel 12: Zelfstandigen en zelfstandige vluchtelingen naar geslacht (1998-2003) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Mannelijke 

zelfstandigen 

42.364 42.525 42.561 42.687 42.860 43.273 

71,61% 71,10 % 70,94 % 70,72 % 70,55 % 65,77 % 

Vrouwelijke 

zelfstandigen 

16.796 17.284 17.434 17.676 17.895 22.522 

28,39 % 28,90 % 29,06 % 29,28 % 29,45 % 34,23 % 

Mannelijke 

vluchtelingen 

2 3 4 2 1 0 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % / 

Vrouwelijke 

vluchtelingen 

0 0 0 0 0 0 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % / 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ- gegevens en onderzoeksgegevens van Wauters,B. & Lambrecht, J. 
(2006), zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, studiecentrum voor ondernemerschap, 
EHSAL – K.U. Brussel 
 

 

7.2.4 Naar leeftijdscategorie 

 

Het hoogste aandeel bij alle zelfstandigen in Limburg ligt tussen de 30 en de 60 jaar, met een top op 

veertigjarige leeftijd (zie tabel 13). De andere groepen maken steeds slechts een klein gedeelte uit van 

de zelfstandigen in Limburg. Bij de vluchtelingen in Limburg zien we dan ook dat enkel vluchtelingen 

tussen de 30 en de 60 jaar actief zijn als zelfstandige in Limburg. De andere leeftijdscategorieën 

worden hier niet vertegenwoordigd. Ook bij de zelfstandigen als geheel zien we dat die 

leeftijdscategorieën ondervertegenwoordigd zijn.  

 

Omdat het aantal vluchtelingen actief als zelfstandige in Limburg zo laag ligt, zien we grote 

verschuivingen tussen de verschillende jaren. Eén kleine verandering betekent dan een volledige 

wijziging van de statistieken. We kunnen dus hier enkel concluderen dat er slecht 3 

leeftijdscategorieën vertegenwoordigd worden, nl. 30 / -40 jaar, 40 / -50 jaar en 50 / -60 jaar.  
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Bij de zelfstandigen in België is ook de groep van veertigers het meest vertegenwoordigd. Omdat er op 

Belgisch niveau een veel grotere groep van vluchtelingen is, kan hier besloten worden dat deze 

leeftijdscategorie ook het grootst is bij de zelfstandige vluchtelingen. We zien wel dat de 

leeftijdscategorieën 40 / -50 jaar en 50 / -60 jaar respectievelijk op de tweede en de derde plaats 

komen.  
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7.2.5 Naar sector 

 

Tabel 14: Zelfstandigen en zelfstandige vluchtelingen naar sector (1998-2003) 

Alle 

zelfstandigen 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Landbouw 
7.234 7.070 6.877 6.801 6.834 7.579 

12,23 % 11,82 % 11,46 % 11,27 % 11,25 % 11,52 % 

Visserij 
45 45 45 45 46 49 

0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,07 % 0,07 % 0,07 % 

Nijverheid en 

ambachten 

12.198 12.187 12.200 12.282 12.421 13.748 

20,62 % 20,38 % 20,34 % 20,35 % 20,44 % 20,90 % 

Handel 
24.343 24.871 24.969 24.754 24.827 26.629 

41,15 % 41,58 % 41,62 % 41,01 % 40,86 % 40,47 % 

Vrije & 

intellectuele 

beroepen 

9.448 9.672 9.968 10.302 10.642 11.514 

15,97 % 16,17 % 16,61 % 17,07 % 17,52 % 17,50 % 

Diensten 
5.700 5.798 5.797 5.840 5.836 6.138 

9,63 % 9,69 % 9,66 % 9,67 % 9,61 % 9,33 % 

Diversen 
192 166 139 339 149 138 

0,32 % 0,28 % 0,23 % 0,56 % 0,25 % 0,21 % 

Totaal 59. 160 59.809 59.995 60.363 60.755 65.795 

 

 

      

Vluchtelingen       

Nijverheid en 

ambachten 

1 2 2 2 1 0 

50 % 66,67 % 50 % 100 % 100 % / 

Handel 1 1 2 0 0 0 

50 % 33,33 % 50 % 0 % 0 % / 

Totaal 2 3 4 2 1 0 

Bron: Eigen berekeningen op basis van RSVZ- gegevens en onderzoeksgegevens van Wauters,B. & Lambrecht, J. 

(2006), zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, studiecentrum voor ondernemerschap, 

EHSAL – K.U. Brussel 

 

Zelfstandige vluchtelingen in Limburg zijn enkel actief in twee sectoren, nl. de nijverheid en ambachten 

en de handel (volgens de classificatie van de RSVZ). Uit een analyse van de databank van professor 

Lambrecht en Bram Wauters  en de beroepencodes van de RSVZ blijkt bovendien dat zelfstandige 
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vluchtelingen in Limburg die actief zijn in de nijverheid en ambachten vooral werkzaam zijn in de 

voedingsnijverheid (meelproducten, bakkerijen, inmaakbedrijven, drank- en 

azijnfabrieken,dorsondernemingen, maalders, slagers, vleeswarennijverheid) en de bouwnijverheid 

(steenkapperijen, marmerbewerking, metselwerk, loodgieterij, schilderwerken, voegwerk, elektrische 

installaties, openbare werken, baggerwerken).  

 

De sectoren nijverheid en ambachten zijn ook het meest vertegenwoordigd bij de volledige groep van 

zelfstandigen in Limburg. Hier zien we echter dat in de verschillende jaren de sector handel het meest 

populair is, terwijl we bij de zelfstandige vluchtelingen in Limburg kunnen zien dat er een evolutie is 

naar de nijverheid en ambachten. Dit laatste is ook in contrast met de zelfstandige vluchtelingen in 

België. Ook hier is er ligt het grootste aandeel bij de handel en komen de nijverheid en ambachten op 

de tweede plaats (Wauters & Lambrecht, 2006, p.72). 
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Hoofdstuk 8: Interesse voor ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen in Limburg 
 

In dit hoofdstuk beantwoord ik mijn eerste en derde onderzoeksvraag: 

- Is er bij asielzoekers en vluchtelingen in Limburg interesse om als zelfstandige te 

beginnen? Hoe ligt dit aandeel in vergelijking met België?  

- Zijn zij op de hoogte van de mogelijkheid om hun ondernemerschap te financieren 

met het microkrediet?  

 

In punt 8.2.3 wordt ook het tweede gedeelte van de tweede onderzoeksvraag beantwoord: 

- Zijn vluchtelingen en asielzoekers werkzaam in hun voorkeursectoren?  

 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden heb ik korte interviews, geen diepte-interviews, 

afgenomen van een aantal asielzoekers en vluchtelingen die momenteel in Limburg verblijven. Er was 

hier ook de mogelijkheid om met enquêtes te werken, dit bracht echter moeilijkheden met zich mee 

omtrent de vaardigheden en kennis van de asielzoekers (lezen, schrijven,....). Het gevolg is echter dat 

er slecht een beperkte groep van vluchtelingen kan bevraagd worden in vergelijking met het gebruik 

van enquêtes, wat de representativiteit van de resultaten kan benadelen. Voor de interviews heb ik mij 

gebaseerd op de enquête die werd opgesteld door professor Lambrecht en Bram Wauters. Ik heb 

echter de vragen vereenvoudigd omwille van de taalbarrière bij de ondervraagde vluchtelingen en 

asielzoekers. De vragenlijst vindt u in bijlage 8.:  

 

De antwoorden heb ik verwerkt met Excel. Aan de verschillende antwoord mogelijkheden heb ik een 

code toegekend in de vorm van een cijfer. Vervolgens heb ik per respondent en per vraag de juiste 

code ingegeven. Op deze manier heb ik voor elk antwoord berekend hoeveel procent van de 

vluchtelingen en asielzoekers dit antwoord hebben gegeven.  

 

 

8.1 Respondenten 

 

Het bleek geen eenvoudige opdracht om in contact te komen met vluchtelingen en asielzoekers die mij 

te woord wilden staan. Ik ben eerst te rade gegaan bij de drie Limburgse asielcentra, nl. in Overpelt, 

Lanaken en Sint-truiden. De asielzoekers die in deze centra verbleven waren volgens de begeleiders 

echter niet bereid om met een buitenstaander te spreken. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar een 

aantal organisaties die zich bezighouden met de vluchtelingenproblematiek, zoals Stebo, vzw gastvrij 
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Sint-truiden en Masala onthaalhuis voor vluchtelingen,het onthaalbureau Limburg en het Limburgs 

Platform voor vluchtelingen. Het was uiteindelijk Mevrouw Linda Delva van het Limburgs Platform voor 

vluchtelingen die mij de raad gaf om contact op te nemen met de OCMW’s in Limburg. De personen die 

bij de OCMW’s instaan voor de begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers komen immers wekelijks 

in contact met hen. Hierdoor is de vertrouwensrelatie groot en zijn vluchtelingen en asielzoekers 

sneller bereid om op vraag van hen met mij te spreken  

 

Ik heb getelefoneerd met al de OCMW’s van de Limburgse provincies, in totaal 44. Bij een OCMW is het 

de sociale dienst die instaat voor de begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. Ik heb hier 

gevraagd of zij mij in contact konden brengen met een aantal vluchtelingen en asielzoekers die bereid 

zouden zijn om een kort gesprek, van maximum 15 minuten, met mij te hebben over interesse voor 

het zelfstandig ondernemerschap.  

 

Van de 44 Limburgse OCMW’s die ik telefonisch gecontacteerd heb, wilden er 6 meewerken. Van de 38 

OCMW’s die mij niet verder konden helpen waren er 17 OCMW’s die geen vluchtelingen of asielzoekers 

onder hun begeleiding hadden, de overige 21 OCMW’s vonden geen bereidwillige asielzoekers en 

vluchtelingen. In onderstaande tabel kan u het aantal geïnterviewden per OCMW terugvinden, alsook 

de plaats en het tijdstip van de interviews.  
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Tabel 15: Gegevens over interviews bij OCMW’s (aantal, plaats en tijdstip) 
 Aantal 

geïnterviewden 

 

Plaats 

 

Tijdstip 

 
Sint-Truiden 

 

 

24 

OCMW Sint-Truiden 

Clement 

Cartuyvelsstraat 12 

3800 Sint-Truiden 

 

April 2007 

 
Heusden–Zolder 

 

 

20 

OCMW Heusden-Zolder 

St. Willibrordusplein 4 

3550 Heusden-Zolder 

 

Mei 2007 

 
Genk 

 

 

10 

OCMW Genk 

Weg naar As 58 

3600 Genk 

 

Mei 2007 

 
Dilsen–Stokkem 

 

 

10 

OCMW Dilsen-Stokkem 

Europalaan 25 - 3650 

Dilsen-Stokkem 

 

April 2007 

 
Zonhoven 

 

 

16 

Bij vluchtelingen en 

asielzoekers thuis 

 

April 2007 

 
Houthalen- 
Helchteren 

 

 

2 

Bij vluchtelingen en 

asielzoekers thuis 

 

Mei 2007 

 

In totaal zijn er 82 vluchtelingen en asielzoekers bevraagd. Ik geef eerst wat informatie over de 

samenstelling van de steekproef. Dit gebeurt aan de hand van drie variabelen: statuut, geslacht en 

leeftijdscategorie.  

 

De grootste groep (51,22 %) geïnterviewden zijn de asielzoekers die nog niet in de 

ontvankelijkheidsfase zitten. De aanvraag moet nog goedgekeurd worden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Iets meer dan 34 % is reeds geregulariseerd. De overige groepen zijn evenredig 

vertegenwoordigd (zie Tabel 16). 
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Tabel 16: Respondenten per statuut (kolompercentages) 

  N = 82 
  Asielzoekers 

    
Aanvraag niet ontvankelijk 

verklaard 51,22 % 
    
    

Ontvankelijk verklaarde 
asielzoeker 4,88 % 

    
    

Erkende vluchteling 4,88 % 
    
    

Geregulariseerd 34,14 % 
    
    

Niet gekend 4,88 % 
    
 

De totale populatie van asielzoekers en vluchtelingen is niet gekend. Via de provincie Limburg 

(Studiecel, stafdienst Strategie & Planning) heb ik gegevens doorgekregen over het totaal aantal 

erkende vluchtelingen in Limburg in 2006. In totaal zijn er dit 494. Dit is de enige groep van 

vluchtelingen en asielzoekers die zijn opgenomen in het vreemdelingenregister. De asielzoekers van 

wie de aanvraag nog niet ontvankelijk is verklaard en de ontvankelijk verklaarde asielzoekers zitten 

nog in de procedurefase en zijn nog niet opgenomen in het vreemdelingenregister. Er zijn dus ook 

geen gegevens beschikbaar over de totale grootte van deze groepen. De geregulariseerden zijn reeds 

opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente waarin ze wonen en kunnen niet meer 

onderscheiden worden van de andere inwoners van de gemeente. Over deze groep bestaan er dus ook 

geen afzonderlijke gegevens.  

 

Later in het hoofdstuk worden er vergelijkingen gemaakt tussen resultaten voor vluchtelingen en 

asielzoekers in Limburg en in België. De resultaten van België komen uit het onderzoek van professor 

Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters. Hierbij moet echter in het achterhoofd worden gehouden 

dat de respondenten in dit onderzoek een andere samenstelling kennen. De asielzoekers van wie de 

aanvraag nog niet ontvankelijk is verklaard, behoren bij dit onderzoek niet tot de ondervraagden. De 

onderzoekers hebben wel de slachtoffers van mensenhandel opgenomen bij hun respondenten.  
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De mannen zijn het meest vertegenwoordigd (zie Tabel 17). Bij OCMW’s worden vooral gezinnen 

begeleid. Het zijn dan de mannen die aanwezig zijn op de zitdagen van het OCMW. Hij bespreekt met 

de begeleider ook de situatie voor zijn vrouw en kinderen.  

 

Tabel 17: Respondenten per geslacht (kolompercentages) 

  N =82 
  Asielzoeker 
    

Man 70,73 % 
    
    

Vrouw 29,27 % 
    

 

Zoals eerder gezegd zijn er geen gegevens beschikbaar over de totale populatie van asielzoekers en 

vluchtelingen in Limburg, enkel over de erkende vluchtelingen. Het onderscheid van geslacht bij 

erkende vluchtelingen wordt echter niet meegegeven in de statistieken. Een vergelijking met de totale 

populatie is hier dus niet mogelijk.  

 

De respondenten vallen hoofdzakelijk in de lagere leeftijdcategorieën (zie Tabel 18). Bij de oudere 

asielzoekers was er in mindere mate bereidheid om mee te werken, zij stonden eerder wantrouwig 

tegenover het interview.  
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Tabel 18: Respondenten per leeftijdscategorie 

  N = 82 
  Asielzoeker 

    
20 tot en met 29 

jaar 34,15 % 
    
    

30 tot en met 39 
jaar 39, 02 % 

    
    

40 tot en met 49 
jaar 14,63 % 

    
    

50 tot en met 59 
jaar 7,32 % 

    
    

60 jaar en ouder 4,88 % 
    
 

Ook hier kan geen vergelijking gemaakt worden met de totale populatie van asielzoekers en 

vluchtelingen in Limburg omwille van bovenvermelde reden.  

 

 

8.2 Resultaten 

 

Ik bespreek achtereenvolgens de interesse voor het ondernemerschap in Limburg in het algemeen en 

vervolgens opgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie, de beweegredenen voor het zelfstandig 

ondernemerschap en de sector van voorkeur.  

 

 

8.2.1 Interesse voor het zelfstandig ondernemerschap in Limburg 

 

Ik vroeg de ondernemers of ze geïnteresseerd zijn om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. 

Ik heb hier gewerkt met een gewone Ja/Nee vraag.  

 

Meer dan 58 % van de asielzoekers verklaart dat ze interesse hebben voor het zelfstandig 

ondernemerschap (zie Tabel 19).Dit ligt beduidend hoger dan de interesse die er bestaat op Belgisch 
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niveau, nl. 36 %. Dit kan misschien verklaard worden door de andere samenstelling van de steekproef, 

zoals vermeld onder punt 8.1. 

 

Wanneer het Limburgse resultaat vergelijken met het aantal asielzoekers in Limburg die daadwerkelijk 

als zelfstandige werkzaam zijn (zie Tabel 9), is dit percentage verwonderlijk hoog. Eén mogelijk 

verklaring hiervoor werd gegeven door De heer Frank Maleszka van Stebo, nl. dat heel wat Limburgse 

vluchtelingen, die geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap, hun onderneming vestigen 

in meer geïndustrialiseerde gebieden zoals Brussel of Antwerpen. Uit het onderzoek van de Ehsal blijkt 

ook duidelijk dat deze gebieden een grotere concentratie hebben van vluchtelingenondernemers. Dit 

betekent echter dat Limburg zelf geen gebruik maakt van de potentie aan nieuw ondernemerschap.  

 

Een andere verklaring voor de ongelijkheid is dat de vluchtelingen er niet in slagen om hun 

onderneming op te starten vanwege allerlei hinderpalen zoals financiële problemen, wettelijke 

drempels, onvoldoende kennis omtrent de formaliteiten,enzovoort. (Lambrecht & Wauters, 2006, p.56) 

 

Tabel 19: Interesse voor het zelfstandig ondernemerschap in Limburg (kolompercentages) 

  N = 82 
  Asielzoeker 
   

Ja 58,54 % 
   
   

Neen 41,46 % 
   

 

Bij de opsplitsing naar geslacht valt op dat de interesse voor zelfstandig ondernemerschap hoger ligt 

bij vrouwen dan bij mannen (zie Tabel 20). Nochtans kunnen we uit tabel 12 afleiden dat er in Limburg 

geen enkele vrouwelijke vluchteling ondernemer actief is.  
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Tabel 20: Interesse voor het zelfstandig ondernemerschap in Limburg naar geslacht 

(kolompercentages) 

 N = 82 
 Asielzoeker 
  

Man 51,72 % 
N = 58   

    
Vrouw 75% 
N = 24  

 

Vooral de vluchtelingen in de leeftijdscategorieën 20 tot en 29 jaar (85,71 %) en 40 tot en met 49 jaar 

(83,33 %) zijn geïnteresseerd in het zelfstandig ondernemerschap. Bij de andere leeftijdscategorieën, 

met uitzondering van de 60 plussers, is er ook een redelijke interesse voor het ondernemerschap, doch 

liggen deze beduidend lager dan bij de twee koplopers.  

 

Wanneer deze resultaten vergeleken worden met de resultaten uit tabel 13, valt op dat er geen enkele 

vluchtelingenondernemer is in Limburg in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar.  

 

Tabel 21: Interesse voor het zelfstandig ondernemerschap in Limburg naar 

leeftijdscategorie (kolompercentages) 

  N = 82 
  Asielzoeker 

    
20 tot en met 29 

jaar 85, 71 % 
N = 28   

    
30 tot en met 39 

jaar 37, 5 % 
N = 32   

    
40 tot en met 49 

jaar 83, 33 % 
N = 12   

    
50 tot en met 59 

jaar 33, 33 % 
N = 6   

    
60 en ouder 0% 

N = 4   
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Over het algemeen is er dus een grote ongelijkheid tussen de interesse voor ondernemerschap en de 

vluchtelingen in Limburg die daadwerkelijk een onderneming oprichten. Professor Johan Lambrecht en 

onderzoeker Bram Wauters hebben ook onderzocht wat vluchtelingen kan belemmeren om 

daadwerkelijk als zelfstandige te beginnen. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste hindernissen de 

financiële en de taalproblemen van de vluchtelingen zijn. Door ongeveer 20 % van de door hen 

bevraagde vluchtelingen wees ook op het gebrek aan advies en begeleiding. Zoals eerder vermeld kan 

bij de Limburgse vluchtelingen ook het punt worden aangehaald dat zij niet in Limburg, maar in een 

ander gebied hun onderneming oprichten. 

 

 

8.2.2 Beweegredenen voor het zelfstandig ondernemerschap 
 

Ik heb aan de vluchtelingen en asielzoekers een aantal mogelijke redenen voor hun keuze voorgelegd. 

Ook voor deze vragen heb ik mij gebaseerd op de enquête die gebruikt werd in het onderzoek van 

professor Lambrecht en Bram Wauters. Omwille van de beperkte taalkennis van de respondenten heb 

ik mij beperkt tot gewone ja/nee-vragen. De onderzoekers hebben voor het bepalen van deze 

beweegredenen een beroep gedaan op een aantal theoretische modellen, nl. het culturele model, het 

economisch kansenmodel, het reactiemodel, het ondernemersmodel en het integratiemodel. Bij het 

voorleggen van deze motieven, heb ik aan de respondenten gevraagd of zij dit in overweging nemen 

bij de beslissing voor het eventuele  ondernemerschap.  

 

De motieven in tabel 22 werden voorgelegd aan de 48 asielzoekers die bevestigend hebben 

geantwoord op de vraag of zij interesse hadden voor het zelfstandig ondernemerschap. Uit de tabel 

blijkt dat de belangrijkste beweegreden voor het zelfstandig ondernemerschap die de asielzoekers in 

Limburg aanhalen het motief ‘Graag mijn eigen baas zijn’ is.  

 

Als ik deze tabel vergelijk met de resultaten op Belgisch niveau (Lambrecht & Wauters, 2006, p.53) 

blijkt dat de topdrie hetzelfde is. De ordening van de top 3 is echter anders dan wat in het onderzoek 

van de Ehsal naar voren komt. In dat onderzoek zijn de 3 voornaamste beweegredenen in volgorde: 

de integratie, de winstgevendheid van de activiteit en het motief ‘Graag mijn eigen baas zijn’ (zie 

Tabel 4). Eveneens zoals in het onderzoek van professor Lambrecht en onderzoeker Bram Wauters 

bengelt het motief ‘Ik ben naar hier gekomen om een eigen zaak op te richten’ helemaal onderaan.  
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Tabel 22: Beweegredenen voor het zelfstandig ondernemerschap 

  
Asielzoekers 

(N=48) 
    
Omdat ik graag mijn eigen baas ben 75% 
    
    
Om zo sneller geïntegreerd te geraken in België 62,50% 
    
    
Omdat dit een winstgevende activiteit kan zijn 62,50% 
    
    
Om me ten dienste te stellen van anderen 54,17% 
vluchtelingen   
    
    
Omdat dit de enige weg uit de werkloosheid is 45,83% 
    
    
Om er rijk mee te worden 41,67% 
    
    
Omdat ik denk dat er een vraag bestaat naar 
bepaalde 41,67% 
producten/diensten   
    
    
Het ondernemen zit me in het bloed 37,50% 
    
    
Om een gelijkaardige activiteit te kunnen uitoefenen 33,33% 
als in mijn land van herkomst   
    
    
Ik ben naar hier gekomen om een eigen zaak op te 33,33% 
richten   
    
 

 

Ik ging ook na waarom asielzoekers het zelfstandig ondernemerschap uitsluiten. De beweegredenen 

die hier werden voorgelegd aan de 34 respondenten die geen interesse hebben voor het 
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ondernemerschap komen eveneens uit de enquête die werd opgesteld door professor Johan Lambrecht 

en onderzoeker Bram Wauters. Ik heb hier ook weer gebruikgemaakt van gewone ja/nee- vragen.  

 

Tabel 23: Beweegredenen voor het uitsluiten van zelfstandig ondernemerschap 

  
Asielzoekers 

(N=34) 
    
Omdat ik over te  weinig startkapitaal beschik 76,47% 
    
    
Omwille van administratieve formaliteiten 70,59% 
    
    
Omdat ik het risico te hoog vind 58,82% 
    
    
Omdat ik daar nog nooit aan heb gedacht 52,94% 
    
    
Het ondernemen zit me niet in het bloed 52,94% 
    
    
Omdat dit voor een vluchteling/asielzoeker te 
moeilijk is 52,94% 
    
    
Omdat de werklast voor een ondernemer te zwaar is 47,06% 
    
    
Omdat er nog veel onzekerheid is over mijn 
toekomst 34,29% 
hier   
    
Omdat ik voldoende kansen krijg op de 
arbeidsmarkt 29,41% 
    
    
Omdat ik niet denk dat dit een winstgevende 
activiteit 23,53% 
kan zijn   
    
    
Om een gelijkaardige activiteit te kunnen uitoefenen 5,88% 
als in mijn land van herkomst   
    



 

 

- 72 - 
 

Het ontbreken van startkapitaal en de administratieve formaliteiten scoren bij asielzoekers het hoogst 

met respectievelijk 76,47% en 70,59% (zie Tabel 23). Deze ordening ziet er iets anders dan de 

resultaten die werden verkregen door professor Lambrecht en Bram Wauters. De drie belangrijkste 

motieven op basis van mijn interviews komen in dit onderzoek op de derde, vierde en vijfde plaats. Ze 

worden voorafgegaan door de motieven: ‘Omdat dit voor een vluchteling te moeilijk is’ en Omdat er 

nog te veel onzekerheid is over mijn toekomst hier (zie tabel 5). In tabel 23 komen deze twee 

motieven op respectievelijk de zesde en de achtste plaats.  

 

 

8.2.3 Sector van voorkeur voor zelfstandige activiteit 

 

Deze vraag werd eveneens enkel voorgelegd aan de 48 asielzoekers die een positief antwoord hebben 

gegeven op de vraag of ze interesse hebben voor het ondernemerschap. Opnieuw heb ik mij voor deze 

vraag gebaseerd op de enquête uit het werk: ‘Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen’ (Lambrecht & Wauters, 2006). Aan de asielzoekers werd de lijst uit tabel 24 voorgelegd 

waaruit zij meerdere antwoorden konden kiezen. 

 

Bijna 30 % van de asielzoekers overweegt een zaak op de richten in de bouwsector. Op de tweede 

plaats komt de handel met 20,83 %. Wanneer we deze resultaten vergelijken met de resultaten uit 

tabel 14 blijkt dat de ondernemingen die daadwerkelijk in Limburg worden opgestart door 

vluchtelingen zich ook dikwijls situeren in de sectoren nijverheid (waartoe ook de bouwnijverheid 

behoort) en handel. Algemeen kan er dus geconcludeerd worden dat de asielzoekers en vluchtelingen 

in Limburg ook daadwerkelijk terecht komen in hun voorkeurssectoren.  

 

De topdrie ziet er hier hetzelfde uit als in het onderzoek van professor Lambrecht en onderzoeker 

Bram Wauters. Het verschil is echter dat uit hun onderzoek blijkt dat Handel op de eerste plaats komt, 

gevolgd door de horeca en de bouwsector.  
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Tabel 24: Sector van mogelijke toekomstige zelfstandig ondernemers 

  
Asielzoekers 

(N=48) 
    
Bouwsector 29,17% 
    
    
Handel (Winkel) 20,83% 
    
    
Horeca (restaurant, café, hotel,...) 20,83% 
    
    
Schoonmaak, poetsen 12,50% 
    
    
Vrije en intellectuele beroepen (advocaat, arts,...) 12,50% 
    
    
Vervoer (taxi, bus,...) 8,33% 
    
    
Kapper, lichaamsverzorging, e.d. 8,33% 
    
    
Ontspanningssector 8,33% 
    
    
Kinderoppas 8,33% 
    
    
Banken en verzekeringen 8,33% 
    
    
Industriesector 4,17% 
    
    
Land- en tuinbouw, visserij 0% 
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8.3 Microkrediet 

 
Uit tabel 23 blijkt dat veel asielzoekers het ondernemerschap niet zien zitten omdat zij niet over 

voldoende startkapitaal beschikken. Uit hoofdstuk 4 werd duidelijk dat het microkrediet een 

belangrijke bron van kapitaal is voor vluchtelingen en asielzoekers bij het opstarten van een eigen 

zaak.  

 

Om deze reden ben ik ook nagegaan wat het aandeel van potentiële vluchtelingenondernemers is dat 

kennis heeft van de mogelijkheden van het microkrediet. Deze vraag werd gesteld aan de 48 

asielzoekers die interesse hebben voor het ondernemerschap.  

 

Tabel 25 toont dat slechts 12,20 % van de potentiële vluchtelingenondernemers ooit gehoord heeft 

van het microkrediet. Het is dus aan te raden dat de instanties die instaan voor de begeleiding van 

asielzoekers en vluchtelingen deze personen het microkrediet leren kennen. Dit zou tot resultaat 

kunnen hebben dat het ondernemerschap bij vluchtelingen en asielzoekers groeit.  

 

Tabel 25: Kennis van het microkrediet bij potentiële vluchtelingenondernemers in Limburg 

  N = 48 
  Asielzoeker 
    

Ja 12,20% 
    
    

Neen 87,80% 
    

 

 

8.4 Besluit 

 

Uit hoofdstuk 7 blijkt dat het aandeel vluchtelingen en asielzoekers die actief zijn als zelfstandig 

ondernemer in Limburg zeer beperkt is (0,47%). Dit aandeel ligt nog lager dan in België. Uit hoofdstuk 

8 blijkt echter dat er wel degelijk een interesse is bij deze groep van personen om als zelfstandige aan 

de slag te gaan (58,54 %). Eén mogelijke verklaring hiervoor kan het gebrek aan financiële middelen 

zijn. Daarom ben ik ook nagegaan of deze personen op de hoogte zijn van het microkrediet. Slechts 

12,20 % van de vluchtelingen en asielzoekers hebben hier ooit van gehoord. Vluchtelingen en 

asielzoekers op de hoogte brengen van deze optie zou ertoe kunnen leiden dat het ondernemerschap 

bij vluchtelingen en asielzoekers in Limburg toeneemt.  
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 Conclusies 
 

Integratie van vluchtelingen heeft de laatste jaren heel wat aandacht gekregen. Zelfstandig 

ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen kan een hefboom zijn voor hun integratie. Bram 

Wauters en Johan Lambrecht van het studiecentrum voor Ondernemerschap aan de EHSAL en de K.U. 

Brussel onderzochten of er onder asielzoekers en vluchtelingen in België interesse bestaat voor het 

zelfstandig ondernemerschap en wat daarbij de beïnvloedende factoren zijn. Ze onderzochten ook 

hoeveel zelfstandige vluchtelingen en asielzoekers in ons land actief zijn als zelfstandige en wat hun 

kenmerken zijn. Op basis van dit onderzoek ben ik nagegaan hoe de situatie is in Limburg.  

 

Wat is het aandeel van vluchtelingen en asielzoekers in Limburg die reeds als zelfstandige 

zijn begonnen en in welke sectoren zijn zij hoofdzakelijk werkzaam? 

 

Op basis van een eigen bewerking van de databank van professor Lambrecht en onderzoeker Bram 

Wauters en RSVZ-gegevens, blijkt dat er slecht een zeer beperkt aandeel van vluchtelingen en 

asielzoekers een zelfstandige activiteit uitoefenen. Slechts 0,003 % van alle zelfstandigen in Limburg is 

vluchteling. Uitgedrukt ten opzichte van het totale aantal vluchtelingen in Limburg is ongeveer 0,47 % 

actief als zelfstandige, wat eveneens zeer laag is. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat 

Limburgse vluchtelingen die geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap hun onderneming 

eerder zullen vestigen in meer geïndustrialiseerde gebieden, zoals Brussel of Antwerpen. Een andere 

verklaring is dat vluchtelingen er niet in slagen om hun onderneming van de grond te krijgen vanwege 

allerlei hinderpalen zoals financiële drempels, wettelijke drempels, enzovoort.  

 

Als vluchtelingen al een zelfstandige activiteit in Limburg ontplooien, dan doen ze dit in hoofdberoep en 

zijn ze van het mannelijke geslacht. De vluchtelingenondernemers die zich tussen 1998 en 2002 in 

Limburg gevestigd hebben, waren allemaal tussen de 30 en de 60 jaar oud. Omdat het aantal 

vluchtelingen actief als zelfstandige in Limburg zo laag ligt, zien we binnen deze leeftijdscategorieën 

(30/ -40 jaar, 40/ -50 jaar en 50/-60 jaar) echter grote verschuivingen.  

 

De sectoren waarin de Limburgse vluchtelingenondernemers actief zijn, zijn de nijverheid en 

ambachten en de handel. De andere sectoren worden in Limburg niet vertegenwoordigd door 

vluchtelingenondernemers.  
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Is er bij asielzoekers en vluchtelingen in Limburg interesse om als zelfstandige te beginnen? 

Hoe ligt dit aandeel in vergelijking met België? 

 

De resultaten van de korte interviews, afgenomen bij 82 Limburgse asielzoekers en vluchtelingen die 

gecontacteerd werden via 6 OCMW’s, tonen dat er bij deze groep duidelijk interesse bestaat om 

zelfstandig ondernemer te worden. Ongeveer 59 % van hen verklaart deze optie te overwegen. Dit 

cijfer ligt hoger dan in België, waar 36 % van de vluchtelingen en asielzoekers interesse vertoonden 

om als zelfstandige aan de slag te gaan. Dit verschil kan misschien verklaard worden door een andere 

samenstelling van de steekproef. Bij het onderzoek van professor Lambrecht en onderzoeker Bram 

Wauters kwamen de asielzoekers van wie de aanvraag nog niet ontvankelijk was verklaard niet in de 

steekproef voor. In mijn onderzoek behoorde 51,22 % van de ondervraagden tot deze categorie.  

 

De interesse in het ondernemerschap was vooral aanwezig bij vrouwen. Nochtans was er in de periode 

1998-2002 geen enkel vrouwelijke vluchteling actief als zelfstandige. Deze tegenstrijdigheid is ook te 

zien bij analyse van interesse voor ondernemerschap opgesplitst naar leeftijdcategorie. Vooral 

vluchtelingen en asielzoekers van 20 tot en met 29 jaar zouden als zelfstandig ondernemer willen 

starten. Nochtans waren er in de periode 1998-2002 enkel vluchtelingen en asielzoekers tussen de 30 

en de 60 actief als zelfstandige in Limburg.  

 

De voornaamste drijfveren voor het zelfstandig ondernemerschap bij vluchtelingen en asielzoekers in 

Limburg zijn de belangrijkste motieven: ‘Omdat ik graag mijn eigen baas ben’ , ‘Om sneller 

geïntegreerd te geraken’ en ‘Omdat het een winstgevende activiteit kan zijn’. Op Belgisch niveau 

bleken deze motieven ook in de top drie te staan. De ordening is echter anders.  

 

De belangrijkste beweegredenen voor het uitsluiten van een zelfstandige activiteit zijn het ontbreken 

van startkapitaal, de administratieve formaliteiten en geen bereidheid om het risico te nemen. De 

motieven gekozen door de Limburgse vluchtelingen en asielzoekers zijn anderen dan op Belgisch 

niveau. Hier werd gekozen voor: ‘Omdat dit voor een vluchteling te moeilijk is’ en ‘Omdat er nog te 

veel onzekerheid is over mijn toekomst hier’.  
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Zijn de zelfstandige vluchtelingen en asielzoekers in Limburg werkzaam in hun 

voorkeursectoren? 

 

Asielzoekers en vluchtelingen willen vooral actief zijn in de bouwsector, de handel en de horeca. De 

topdrie ziet er hier hetzelfde uit als in het onderzoek van professor Lambrecht en onderzoeker Bram 

Wauters. Het verschil is echter dat uit hun onderzoek blijkt dat handel op de eerste plaats komt, 

gevolgd door de horeca en de bouwsector.  

 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met de resultaten uit hoofdstuk 7, blijkt dat de 

ondernemingen die daadwerkelijk in Limburg worden opgestart door vluchtelingen zich ook dikwijls 

situeren in de sectoren nijverheid (waartoe ook de bouwnijverheid behoort) en handel. Algemeen kan 

er dus geconcludeerd worden dat de asielzoekers en vluchtelingen in Limburg ook daadwerkelijk 

terecht komen in hun voorkeurssectoren.  

 

 

Zijn vluchtelingen en asielzoekers op de hoogte van de mogelijkheid om hun eventuele 

ondernemerschap te financieren met het microkrediet?  

 

Slechts 12,20 % van de vluchtelingen en asielzoekers die interesse hebben voor het ondernemerschap 

zijn op de hoogte van de mogelijkheid startkapitaal te verwerven via het microkrediet. Het bekend 

maken van deze mogelijkheid kan het aantal ondernemingen die worden opgericht, alsook de interesse 

voor het ondernemerschap vergroten.  

 
 



 

 

- 78 - 
 

Bronvermelding 

 
- Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt (2006), De immigratie in België: aantallen, 

stromen en arbeidsmarkt,Brussel:FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

 

- Dr. Mestheneos, E (2000), Refugee entrepreneurs in Greece, Europese Commissie 

 

- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2004) Wegwijs in de overstap van werkzoekende 

naar zelfstandige, Brussel:FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 

- Kloosterman, R.& van der Leun, J. & Rath, (1999), Mixed embeddedness: (in)formal economic 

activities and immigrant business in the Netherlands. International Journal of Urban & Regional 

Research, 23(2) pp. 252-267. 

 

- Muelenaer, G. (2006), Te hoge drempels voor asielzoekers en vluchtelingen met zelfstandig beroep, 

Trends, 9 maart 2006, pp. 58 – 62. 

 

- Muelenaer, G (2006), vestigingswet wordt vereenvoudigd en afgeslankt, Trends, 14 december 2006,  

 

-Participatiefonds (2004), Vademecum van de solidaire lening, Participatiefonds 

 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (1999), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaar 1998. 

Brussel RSVZ 

 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (2000), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaar 1999. 

Brussel RSVZ 

 

-Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (2001), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaar 2000. 

Brussel RSVZ 

 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (2002), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaar 2001. 

Brussel RSVZ 



 

 

- 79 - 
 

 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (2003), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaa r2001. 

Brussel RSVZ 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (2004), Statistieken van de 

personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de zelfstandigen – Jaar 2003. 

Brussel RSVZ 

 

- RSVZ, naamlijst en codes van beroepen (2006), Brussel: RSVZ 

 

- Sociale verzekeringsgroep VEV, Xerius Wegwijzer Voor Starters (2007), Sociale verzekeringsgroep 

VEV 

 

-  Studiecel, stafdienst Strategie & Planning, 2de Directie Welzijn, provincie Limburg (2004), Evolutie 

van het aantal erkende vluchtelingen in Limburg (1997-2003), Provincie Limburg 

 

-  Studiecel, stafdienst Strategie & Planning, 2de Directie Welzijn, provincie Limburg (2005), Evolutie 

van het aantal erkende vluchtelingen in Limburg (1997-2003), Provincie Limburg 

 

-UNIZO Startersservice (2006), Starten met een eigen zaak, Geraadpleegd op 11 februari 2007. 

http://www.startersservice.be/viewobj.jsp?id=26650 

 

- Wauters, B. & Lambrecht, J. (2006), Zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en vluchtelingen, 

Studiecentrum voor ondernemerschap, Ehsal – K.U. Brussel 

 

 

Websites 

- URL <http://www.oikocredit.org>, bezocht op 13 maart 2007 

 

- URL <http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht>, bezocht op 17 maart 2007 

 

-  URL <http://www.pmv-kmo.be>, bezocht op 3 april 2007 

 

- URL <http://www.hefboom.be>, bezocht op 3 april 2007  

 



Bijlagen 
 

 
Bijlage 1: Geïnterviewde personen ..........................................................................................- 2 - 
Bijlage 2: Attest van Immatriculatie ........................................................................................- 5 - 
Bijlage 3: Gereglementeerde beroepen ....................................................................................- 6 - 
Bijlage 4: Vrijstellingen voor beroepskaart ...............................................................................- 8 - 
Bijlage 5: Limburgse steunpunten van het Participatiefonds ..................................................... - 10 - 
Bijlage 6: Aanvraagformulier voor een solidaire lening–eerste presentatie van het Participatiefonds - 11 

- 
Bijlage 7: Aanvraagformulier voor een solidaire lening van het Participatiefonds ......................... - 20 - 
Bijlage 8: Vragenlijst voor vluchtelingen en asielzoekers .......................................................... - 32 - 
 



 

 

- 2 - 
 

Bijlage 1: Geïnterviewde personen 
 

1) Wim Verheyen (De Overmolen) 

Tijdstip: Februari 2007 

Duur: 1 uur en 50 minuten 

 

Interviewvragen:  

 

1) Hoe is de Overmolen ontstaan?  

2) Hoe is de Overmolen dan geëvolueerd tot de organisatie die het nu is? 

3) Kan u mij wat meer vertellen over het Samira-project?  

4) Welke projecten hebt u nog die gericht zijn tot asielzoekers en vluchtelingen? 

5) Kan u de verschillende luiken van het Rainbow Economy project even toelichten?  

 

 

3) Frank Maleszka (Stebo Limburg) 

Tijdstip: april 2007 

Duur: 35 minuten 

 

Interviewvragen: 

 

1) Hoe is Stebo Limburg georganiseerd? 

2) Waaruit bestaan de projecten van Stebo Limburg?  
3) Aan welke concrete projecten is Stebo Limburg op dit moment aan het werken?  
4) Heeft Stebo Limburg ooit iets gedaan rond zelfstandig ondernemerschap bij asielzoekers en 

vluchtelingen? 
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4) Evi Smets  (BIZ Ondernemingsloket) 

Tijdstip: april 2007  

Duur: 1 uur en 10 minuten 

 

Interviewvragen: 

 

1) Aan welk voorwaarden moet een individu voldoen eer dat hij/zij een eigen onderneming kan 

opstarten? 

2) Zijn er ook uitzonderingen, waarbij men geen bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer of een 

bewijs van beroepskennis nodig heeft? 

3) Zijn er bijzondere bepalingen voor asielzoekers en vluchtelingen die een eigen onderneming 

willen opstarten?  

4) Kan elke vreemdeling een beroepskaart krijgen? 

5) Wat wordt er verstaan onder een economische meerwaarde? 

6) Blijft de beroepskaart onbeperkt geldig? 

7) Wat is een leurderskaart? Kunnen vluchtelingen en asielzoekers deze kaart ook aanvragen?  

8) Eens de onderneming is opgericht, zijn er dan verschillen tussen de verplichtingen van 

vluchtelingenondernemers en Belgische ondernemers?  

 

 

4) Kjell Verley (startupdesk participatiefonds) 

Tijdstip: mei 2007 

Duur: :2 uur en 10 minuten 

 

Interviewvragen:  

 

1) Wat is een microkrediet? 

2) Hoe is het microkrediet ontstaan? 

3) Welk soort organisatie is het Participatiefonds?  

4) Met welk doel is het Participatiefonds opgericht?  

5) Welk soort microkrediet wordt aangeboden door het Participatiefonds?  

6) Indien vluchtelingen of asielzoekers een beroep willen doen op een microfinanciering van het 

Participatiefonds, moeten zij dan een startlening of een solidaire lening aanvragen?  

7) Wat houdt de solidaire lening juist in?  

8) Wanneer kan een asielzoeker een aanvraag indienen voor de solidaire lening?  

9) Hoe verloopt de aanvraagprocedure?  
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10) Welke zijn deze steunpunten? 

11) Wat houdt de eerste stap van de aanvraag, het eerste contact, juist in?  

12) Wat moet er allemaal ingevuld worden op het formulier ‘Aanvraag voor een solidaire lening- 

eerste presentatie’? 

13) Wat moet er allemaal ingevuld worden op het formulier ‘Aanvraag voor een solidaire lening’? 

 

 

5) David Schouterden (VDAB) 

Tijdstip: mei 2007  

Duur: 1 uur en 20 minuten 

 

Interviewvragen:  

 

1) Wat houdt het inburgeringstraject in? 

2) Wie neemt er deel aan het inburgeringstraject? 

3) Wat gebeurt er wanneer er niet wordt voldaan aan de inburgeringsplicht?  

4) Wat houdt het primair inburgeringstraject in? 

5) Wat houdt het secundaire inburgeringstraject in? 
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Bijlage 2: Attest van Immatriculatie 

 
 

Bron: http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=617&terms=&searchtype=2&fragment=True# 
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Bijlage 3: Gereglementeerde beroepen 
 

 Bouw:eglementeerdeeroepen 
• Aannemer schrijnwerker- timmerman 

•Installateur van centrale verwarming 

• Aannemer plafonneerder - cementwerker 

• Aannemer van schilderwerken 

• Aannemer metsel- en betonwerken 

• Aannemer van waterdichting van bouwwerken 

• Aannemer van sloopwerken 

• Aannemer marmerbewerker 

• Aannemer steenhouwer 

• Aannemer tegelzetter 

• Aannemer glaswerken 

• Aannemer zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen 

• Aannemer niet-metalen dakbedekking van gebouwen 

• Behanger/plaatser van wand- en vloerbekleding 

• Elektrotechnisch installateur 

• Sanitair- installateur, loodgieter 

• Installateur van verwarming met gas en met individuele toestellen 

 

 Mechanica:  

• Fietsmecanicien 

• Motorfietsmecanicien 

• Bromfietsmecanicien 

• Garagehouder- hersteller 

• Installateur- frigorist 

• Carrosseriehersteller 

• Fabrikant- installateur van lichtreclame 

 

 Handel en diensten:  

• Kapper 

• Opticien brillenmaker 

• Schoonheidsspecialist 

• Slager-groothandel 
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• Technicus in tandprothesen 

• Handelaar in tweedehands autovoertuigen 

• Begrafenisondernemer 

 

 Voeding: 

• Restaurateur- traiteur banketaannemer 

• Brood- en banketbakker 

 

 Textielreiniging:  

• Droogkuiser- verver 

 

 

 

 

 

 

Bron: Xerius Wegwijzer Voor Starters (2007) 
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Bijlage 4: Vrijstellingen voor beroepskaart 

 
Ook in het kader van deze reglementering werden bepaalde categorieën vreemdelingen vrijgesteld van 

het bezitten van een beroepskaart om in België als zelfstandige aan de slag te kunnen. Het gaat 

daarbij om volgende vrijgestelde categorieën: 

 

• E.U./E.E.R.-onderdanen en  

• zijn echtgenoot 

 zijn (klein)kinderen, jonger dan 21 jaar of te hunnen laste 

 zijn (voor)ouders die te hunnen laste zijn 

 de echtgenoten van deze kinderen en ouders 

• De echtgenoot van een Belg en  

 de (klein)kinderen, jonger dan 21 jaar of ten laste 

 de (voor)ouders ten laste 

 de echtgenoten van deze personen onder 1. en 2 

• De vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te 

verblijven of er zich te vestigen 

• De meewerkende echtgenote, wiens hulp dus beperkt blijft tot een louter ondersteunende taak 

• Beroepssportlui en hun begeleiders, voorzover de duur van hun verblijf geen 3 opeenvolgende 

maanden overschrijdt. Voor langere duur blijft een beroepskaart vereist! 

• Muzikanten en artiesten (in schouwburg, circus of zalen uitsluitend gereserveerd voor 

voorstellingen) en hun begeleiders, voorzover de duur van hun verblijf geen 3 opeenvolgende 

maanden overschrijdt. Voor langere termijn is opnieuw een beroepskaart vereist. 

• Zakenlieden, voorzover ze hun woonplaats in het buitenland houden en de duur van hun 

verblijf in België geen 3 opeenvolgende maanden overschrijdt. 

• De in België erkende vluchtelingen 

• De buitenlandse studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage vervullen, 

voor de duur van hun stage 

• De vreemdelingen die in België een stage verrichten die goedgekeurd werd door de bevoegde 

overheid in het kader van ontwikkelingsprogramma’s of uitwisselingsprogramma's gebaseerd 

op wederkerigheid, voor de duur van de stage 

• Onderdanen van andere Oost -Europese landen waarmee associatie -overeenkomsten bestaan. 

Dit zijn de zogenaamde PECO -landen ( Pays d' Europe Centrale et Orientale): Polen, 

Hongarije, Bulgarije, Roemenie, Slowakije, Tsjechie, Estland, Letland, Litouwen en Slovenie). 

Vermits de meeste van deze landen ondertussen tot de EU zijn toegetreden, geldt deze 
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vrijstelling in de praktijk enkel nog voor Bulgarije en Roemenië.Men moet wel over een 

verblijfsrecht beschikken vooraleer men zonder beroepskaart als zelfstandige aan de slag kan: 

dit kan door de vestiging als zelfstandige aan te vragen.  

• Advocaten die op het tableau worden opgenomen 

• Kaderpersoneel en vorsers in een coördinatiecentrum 

• Onderdanen van Zwitserland, en hun echtgenoten en kinderen jonger dan 21 jaar. 

Deze vrijstelling is vrij recent onder Europees akkoord gesloten, en het valt dus nog enigszins 

af te wachten hoe België dit concreet zal interpreteren. 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.vmc.be/vreemdelingenrecht 
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Bijlage 5: Limburgse steunpunten van het Participatiefonds 

 

• HDP-Ondernemingsloket Hasselt 

Ilgatstraat 5/2 3500 Hasselt  

Tel: 053/64.77.45  

 

• UNIZO Limburg 

Maastrichtersteenweg 254 3500 Hasselt  

Tel:  011/26.30.96  

 

• Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO)  

Research Campus Hasselt - Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt 

Tel: 011/29.20.00  

 

 

 

 

 

Bron: http://www.fonds.org/FDP-SITE/setlanguage.do?lang=nl 
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Bijlage 6: Aanvraagformulier voor een solidaire lening – eerste 

presentatie van het Participatiefonds 

 

   
 
      

         
         

Steunpunt       
Naam van de contactpersoon     
Tel. 

  
e-
mail   

         

AANVRAAG VOOR EEN SOLIDAIRE LENING - EERSTE PRESENTATIE 
         

I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 
         

1. IDENTITEIT               

         
Naam     Voornaam   
Straat/plaats/laan 
(preciseren)  

Nr.+ Bus 
  

Postcode    Plaats   
Tel.    Fax   
Geboortedatum  Gsm   
Geboorteplaats     E-mail      
Geslacht (V/M)   National.   
         

2. STATUUT & TOEGANG TOT HET BEROEP           
         
Statuut:                 
indien U een inwoner van buiten de EU bent, vermeld het statuut     

O Asielzoeker          
O Erkend politiek 

vluchteling  
 

     
O Houder van een verblijfsvergunning (5 jaar)      
O Andere:               

Beroepskaart:            
Nr.     Geldigheidsdatum   

Toegang tot het beroep:   Ja/Neen/Niet van toep.       
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Beheersbekwaamheid:  Ja/Neen      
  Nr.   Geldigheidsdatum   
         

3. GEZINSTOESTAND               

             

O gehuwd in gemeenschap van goederen       
O gehuwd in scheiding van goederen       
O samenwonend         

 Naam van de echtgeno(o)t(e)/partner    
 Geboortedatum en -

plaats      
  Activiteit van echtgeno(o)t(e)/partner     

O gescheiden/gescheiden van tafel en bed van   

 sinds (datum inschrijving Burgerlijke Stand)   

O feitelijk gescheiden van       

O 
weduwe(weduwnaar) 
van       

O vrijgezel           
O samenwonend met (één van) de ouders     

O 
aantal kinderen ten 
laste       

O aantal andere personen ten laste     

4. OPLEIDING               

         

O lager onderwijs             

O technisch/beroepsonderwijs (lager). Specialisatie:     

O technisch/beroepsonderwijs (hoger). Specialisatie:     

O algemeen secundair onderwijs (lager). Sectie:       

O algemeen secundair onderwijs (hoger). Sectie:       

O hoger onderwijs van het korte type (A1). Specialisatie:     

O hoger onderwijs van het lange type. Specialisatie:     

O universitair onderwijs. Specialisatie:         

O andere:   

         
         

Opleiding verworven buiten de studies 
(vb.: hulp aan een zelfstandige, zelfstudie,  

praktische stage, opleidingsstage VDAB, studentencontract) 
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5. BEROEPSERVARING               

Als loontrekkende (vermeld chronologisch uw vorige betrekkingen met exacte begin- en einddatum). 

Data Functie Werkgever 

Activiteitssector + in 
geval van 

vennootschap, de 
naam waaronder de 
uitbating gebeurde 

Reden stopzetting 

          

          

          

Als zelfstandige (vermeld chronologisch met exacte begin- en einddatum).   
Data Aard van de 

activiteit   
Activiteitssector 

  
Hoofd- of 
bijberoep   

Reden 
stopzetting   

      

    
      

    
      

    
6. HUIDIGE 
BEROEPSSITUATIE               

         
O werkzoekende, ingeschreven in de RVA met een werkloosheidsvergoeding   
  sinds   

O werkzoekende zonder werkloosheidsvergoeding         
  sinds   

O bestaansminimum (OCMW) of sociale bijstand         
  sinds   

O 
andere 
(preciseren)   

  sinds   
         

7. MAANDELIJKSE INKOMSTEN             
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Maandelijkse middelen Kredietaanvrager Samenwonende 
Inkomsten als zelfstandige XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 0,00 

Inkomsten als loontrekkende XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 0,00 

Pensioen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 0,00 

Ziekte-invaliditeitsuitkeringen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 0,00 

Werkloosheidsvergoedingen € 0,00 € 0,00 

OCMW € 0,00 € 0,00 

Kinderbijslag € 0,00 € 0,00 

Alimentatievergoeding € 0,00 € 0,00 

Diverse inkomsten € 0,00 € 0,00 

TOTAAL € 0,00 € 0,00 

8. MAANDELIJKSE LASTEN               
Type van 
lasten           

Maandelijkse bedragen 

O Huur O Hypothecaire 
terugbetaling (te preciseren)   

€ 0,00 

Water/gas/elektriciteit         € 0,00 

Telefoon           € 0,00 

Voeding           € 0,00 

Kleding           € 0,00 

Medische kosten         € 0,00 

Hobby's           € 0,00 

Vervoerkosten         € 0,00 

Diverse lasten         € 0,00 

TOTAAL           € 0,00 

         

9. SCHULDENSTRUCTUUR 
  Maandelijkse 

terugbetaling 
Tot 
welk 
jaar 

Schuldeiser 

LENINGEN € 0,00     
Hypothecaire lening € 0,00     
Wagenfinanciering € 0,00     
Diverse leningen € 0,00     

ONBETAALDE REKENING € 0,00     
Belgacom € 0,00     

Water, gas, elektriciteit € 0,00     
Gezondheidszorgen € 0,00     

Schulden ingevolge uw vorige 
handelszaak 

€ 0,00     

Andere schulden € 0,00     
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v    Is er een gerechtelijke procedure aan de gang waardoor de totale schuld zou kunnen verhogen? 
Zo ja, verduidelijk:        

 
v    Geniet U budgettaire ondersteuning? Zo ja, door welke instelling?    
         
         
         
v    Is er een bemiddelingsprocedure via een "collectieve schuldenregeling"?   
Zo ja, verduidelijk:        
 

Ondergetekende bevestigt dat de verklaringen en alle documenten die voor onderzoek worden 
voorgelegd in het kader van de kredietaanvraag, oprecht en exact zijn en verbindt zich ertoe het  
Participatiefonds op de hoogte te brengen van elke wijziging die zich zou voordoen in de   
verklaringen in deze aanvraag.       
         
Gedaan te:        
         
         
NAAM:      Handtekening,   

         

II.     HET PROJECT (uitsluitend in te vullen door het steunpunt) 
         

Beschrijving van het project:       
 

1. FINANCIERINGSWIJZE 

         
Financieringsbronnen 
         
Algemeen budget:   € 0,00     
          
Financieringsbronnen     
Solidaire lening:   € 0,00 Andere:   € 0,00 

Eigen middelen:   € 0,00       
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Aanwending van de solidaire lening     
  

Vorderingsstaat in de financiële structuur     
Kredietaanvragen ingediend bij andere instellingen       

O 
voor welk 
bedrag   

€ 0,00 
    

O 
bij welke 
kredietinstelling?         

O 
de aanvraag werd 
aanvaard.              

 Is de aanvaarding van de aanvraag onderworpen aan bepaalde voorwaarden? Ja/Neen 
 Zo ja, welke?         
   

 
 

O de aanvraag werd geweigerd. Waarom?       
    

O 
de aanvraag is 
ingediend.         

2. PERSOONLIJKE CRITERIA               
         

2.1. Ondernemingsbekwaamheid   
motivatie   
  

maturiteit van de aanvrager   
  

personaliteit   
  

is de aanvrager de echte initiatiefnemer van het project?   
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2.2. Knowhow   
technische kennis van het product en ervaring in de sector       
  

basiskennis beheer   
  

2.3. Profiel   
stabiliteit en soliditeit   
  

2.4. Algemene indrukken   
  

3. PROJECT-CRITERIA 
         

3.1. Geplande activiteit   
O oprichting van een nieuwe onderneming           
O overname van een bestaande activiteit           
O intrede in een bestaande onderneming           

3.2. Activiteitssector   
  

3.3. Rentabiliteit of viabiliteit van het project   
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3.4. Potentiële markt   
  

3.5. Vorderingsstaat van het project   

O gewoon idee               

O financieel plan               

O marktstudie               

O andere:   

  
3.6. Is er een vorm van ondersteuning van de omgeving ? (indien ja,    
vermelden welke vorm van ondersteuning + gegevens van de "peter", …)       
  

3.7. Hoe zal deze persoon actief kunnen bijdragen tot de    
zelfstandige zaak?          
  

3.8. Behoort de cliënt volgens U tot de doelgroep solidaire lening (Verklaar) ?    
  

3.9. Indrukken en eventuele commentaar         
  

4. CONCLUSIES 

         
Sterke punten  Zwakke punten 
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Appreciatie (gunstig of ongunstig advies) 

  

         
Datum:         
         
Handtekening,        
         

 

 

 

 

 

Bron:Participatiefonds (2004), Vademecum van de solidaire lening, Participatiefonds 



 

 

- 20 - 
 

Bijlage 7: Aanvraagformulier voor een solidaire lening van het 

Participatiefonds 

 

    
 
  

 

      

      

Steunpunt                   

Naam van de contactpersoon               

Tel.       e-mail           
          

AANVRAAG VOOR EEN SOLIDAIRE LENING  
          

 DATUM ZITTING  FICHE NR.  DOSSIER NR.  

          
          

1. GEPLANDE ACTIVITEIT EN CONCURRENTIE     
1.1. Vorm van de onderneming       

O 
zelfstandige 
worden        

O een vennootschap of feitelijke vereniging oprichten     
 (in dat geval, het informatiedocument I: “VORM VAN DE ONDERNEMING” invullen)  
          

1.2. Geplande operatie        
O oprichting van een nieuwe onderneming      
O overname van een bestaande activiteit      

 (in dat geval, de informatiebijlage II “OVERNAME VAN EEN ACTIVITEIT” invullen)  
          

1.3. Precieze activiteit:  omschrijf nauwkeurig de activiteit die u wenst te ondernemen:  
          
          
          

1.4. Motivatie:  Waarom investeert u in deze wel bepaalde sector?    

(waarom kiest u precies deze activiteit)       
          
          
          
1.5. Concurrentie: Omschrijf uw concurrenten. Wie zijn zij, waar zijn zij gesitueerd en wat is hun potentieel? 
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1.6. Cliënten: Welke zullen uw belangrijkste klanten zijn en beschikt u in dat verband reeds over 

intentiebrieven? (zo ja, gelieve die bij te voegen)      
          
          
          

1.7. Leveranciers: Welke zullen uw belangrijkste leveranciers zijn? Beschikt u in dat verband  over  

intentiebrieven? (zo ja, gelieve die bij te voegen)      
          
          
          
1.8. Vergunningen, attesten en ondernemingsnummer     
Vergunningen en attesten        
Rekening houdend met uw persoonlijk statuut, gelieve een kopie bij te voegen van de vergunningen,   
attesten, documenten die u dient te bezitten.       
          
Beheerskennis en toegang tot het beroep      
Indien u zich als zelfstandige wenst te vestigen, dient U te beschikken over een ondernemingsnummer. 
Hiertoe dient u bij een ondernemingsloket uw basiskennis bedrijfsbeheer en, indien uw beroep gereglemen- 
teerd is, uw beroepskennis te bewijzen. Gelieve in dat verband onderstaande gegevens zorgvuldig  
aan te vullen:         
          
Om mijn zelfstandige activiteit op te starten, bevestigt het ondernemingsloket:   
1. Mijn basiskennis bedrijfsbeheer:   O  JA O  NEEN 
2. In voorkomend geval, mijn beroepskennis:  O  JA O  NEEN 
 Zo neen voor één van beide of beide vragen, gelieve de persoonlijke gegevens en het   
 gedetailleerde curriculum vitae van de perso(o)n(en) bij te voegen die de basiskennis   
  bedrijfsbeheer en de beroepskennis zal(zullen) aanbrengen.    
          
3. Mijn ondernemingsnummer (op basis van vb. activiteit in het     
   verleden):  O  JA O  NEEN 

Zo ja, gelieve dit nummer te vermelden:      
          
Gegevens van het ondernemingsloket:       
          

Naam Adres Tel. 

      
          
1.9. Consulent         
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Deed u een beroep op een instelling of consulent voor de studie van uw project (boekhouder, jurist, …)? 
Zo ja, gelieve hierna de personalia te vermelden.      
          

Naam Voornaam Adres Tel. 

        

2. ORGANISATIE EN LIGGING       
          
2.1. Dagelijkse organisatie van uw activiteit      
Beschrijf uw functie die en van uw mogelijke medewerker(s).     
          
          
          
2.2. Toekomstig beroepsadres (waar uw onderneming zal gevestigd worden)   
          
2.2.1. Waar zal u in de praktijk uw activiteit uitoefenen?     

O in uw woonplaats (maatschappelijke zetel)      

O in een gebouw dat u gaat huren voor  € 0,00 /maand   

O bij de klanten        
O op de markten en/of op de openbare weg      

   zo ja, hebt u reeds uw leurkaart aangevraagd?   
   O  JA  O  NEEN   

          
2.2.2. Uitbatingsadres (Invullen indien dit adres verschilt van de woonplaats of maatschappelijke zetel) 
 Straat/laan/plaats               

 Nr.   Bus        

 Postcode   Gemeente       Provincie     
          

2.3. Ligging: Rechtvaardig de gekozen commerciële ligging     
          

          
          

2.4. Commerciële oppervlakte: Rechtvaardig de commerciële oppervlakte van uw zaak afhankelijk van de  
activiteit die u zal uitoefenen        

          
          
          

2.5. Uithangbord van de onderneming       
Onder welke naam zou u in voorkomend geval werken?     
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2.6. Tewerkstelling         

Te verwachten nieuwe betrekkingen Voltijds Equivalent na de geplande investering (naast de aanvrager): 
Na 1 jaar:   Na 2 jaar:       

3. FINANCIERINGS- EN AANWENDINGSPLAN     
Met het antwoordschema hierna kan u in het linkergedeelte van de tabel de aard en het bedrag   
van uw investeringen verduidelijken. In het rechtergedeelte vermeldt u de manier waarop u   
de investeringen wil financieren (betalen).       
AANWENDING       FINANCIERINGEN       

1. Oprichtingskosten   1. Eigen inbreng (geld waarover u en uw  

van de onderneming (enkel voor de  mogelijke vennoten beschikken en dat u bereid  

vennootschappen. vb: notariskosten, kosten van bent te investeren)    

publicatie van de statuten, rechten van  - inbreng in contanten € 0,00 

inbreng in de vennootschap, ...) € 0,00 - inbreng in natura (e) € 0,00 

           

2. Immaterieel vastliggend   2. Solidaire lening  € 0,00 

(vb: octrooien, vergunningen, immateriële        

elementen van de handelszaak overgenomen        

tegen betaling, zoals klanten en reputatie,        

uithangbord, recht op          

huurcontract, "sleutelgeld”)  € 0,00      
           
3. Financieel vastliggend         

(vb: huurwaarborg)  € 0,00       
           
4. Materieel vastliggend         

- aankoop van grond  € 0,00      

- bouwkosten gebouw € 0,00      

- aankoop gebouw  € 0,00      

- inrichtings- of verbouwingswerken       

 
 aan een gebouw 
(a) 

€ 0,00 
     

- aankoop materieel (b) € 0,00      

- aankoop rollend materieel (b) € 0,00      

- aankoop bedrijfsmeubilair (b) € 0,00      

- aankoop goed door leasing € 0,00      

- andere mat. investeringen € 0,00      
           

SUBTOTAAL (1+2+3+4) € 0,00 SUBTOTAAL (1+2)  € 0,00 
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5. Voorraad (c)    3. Leningen op meer dan één jaar (f)  

- grondstoffen  € 0,00 (gewone of leasing)    

- koopwaren  € 0,00 - aan te gaan  € 0,00 

     - aangegaan  € 0,00 

           

6. Minimale thesaurie (d) € 0,00 4. Leningen op ten hoogste één jaar (f)  

     - aan te gaan  € 0,00 

     - aangegaan  € 0,00 

           

7. Aanloopkosten (reclame,          

prospectie, monsters,...) € 0,00       
           

SUBTOTAAL (5+6+7) € 0,00 SUBTOTAAL (3+4)  € 0,00 
           
           

TOTAAL   € 0,00 TOTAAL   € 0,00 

          

FINANCIERINGS- EN AANWENDINGSPLAN: details     
          

(a) Detail van de inrichtings- of verbouwingswerken  - Bestek bij te voegen   

 € 0,00               

 € 0,00               

 € 0,00               
          

(b) Detail van de rubrieken Materieel, Rollend materieel en Beroepsmeubilair   

 € 0,00               

 € 0,00               

 € 0,00               
          

(c) Detail van de voorraad        

 € 0,00               

 € 0,00               

 € 0,00               
          

(d) Detail van de rubriek Thesaurie (geld nodig om enerzijds het hoofd te kunnen bieden aan de kosten  

 verbonden aan de oprichting van de onderneming zoals inschrijvingskosten en verzekeringen en  

 anderzijds om de gedeeltelijke of volledige dekking van de lopende uitgaven van de onderneming in het 

 begin van haar activiteit te verzekeren, zoals de eerste huurgelden + eerste inkomsten).  

 € 0,00               

 € 0,00               
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 € 0,00               
          

(e) Detail van de inbreng in natura - Rechtvaardiging als bijlage, max. 6 maand voorafgaand aan de  

   indiening van de kredietaanvraag    

Gebouw € 0,00               

Materieel € 0,00               

Machine  € 0,00               

Meubilair € 0,00               
          
          
(f) Kenmerken van het krediet aangegaan - aan te gaan (Schrappen wat niet past)  

Kredietinstelling Type KT/LT Bedrag Duur Rentevoet Aflossingsplan 
            

 Gelieve, indien de lening reeds aangegaan is, een kopie van het contract bij te voegen. 
          
Waarborgen:          

4. RENTABILITEITSVOORUITZICHTEN      

     JAAR 1 (12 maanden) 
JAAR 2 (12 
maanden) 

          

1. Verkopen (excl. BTW) of inkomsten   € 0,00 € 0,00 

2. Aankopen (excl. BTW)     € 0,00 € 0,00 

3. Brutobedrijfswinst (1-2)     € 0,00 € 0,00 

          

BEDRIJFSLASTEN            

4. Huur - onroerende voorheffing     € 0,00 € 0,00 

5. Water, gas, elektriciteit, verwarming   € 0,00 € 0,00 

6. Kosten voertuig (verzekeringen, taksen,  
  € 0,00 € 0,00 

brandstof, herstellingen)   

7. Bureaukosten, onderhoud materieel,  
  € 0,00 € 0,00 

telefoon, portokosten   

8. Reclamekosten       € 0,00 € 0,00 

9. Lonen en lasten (indien U personeel in  
  € 0,00 € 0,00 

dienst neemt)     

10. Verzekeringen, brand, B.A.     € 0,00 € 0,00 

11. Sociale verzekeringen zelfstandige  
  € 0,00 € 0,00 

(min. € 1.900)     

12. Afschrijvingen       € 0,00 € 0,00 
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13. Andere diverse kosten     € 0,00 € 0,00 

14. Totaal van de bedrijfslasten (4 tot 13)   € 0,00 € 0,00 

          

15. Nettobedrijfswinst (3-14)     € 0,00 € 0,00 

16. Financiële lasten, intresten op leningen   € 0,00 € 0,00 

          

17. Lopende winst vóór belastingen (15-16)   € 0,00 € 0,00 

18. Belastingen        € 0,00 € 0,00 

19. Winst van het boekjaar (17-18)   € 0,00 € 0,00 

          

+ Cashflow (19+12)       € 0,00 € 0,00 

- Persoonlijke uitgaven (gezinsuitgaven)   € 0,00 € 0,00 

= Terugbetalingscapaciteit     € 0,00 € 0,00 

Kapitaalsaflossingen solidaire lening   € 0,00 € 0,00 

Lasten andere bestaande kredieten             

 1. ………………………………………………   € 0,00 € 0,00 

 2. ………………………………………………   € 0,00 € 0,00 

 3. ………………………………………………   € 0,00 € 0,00 

+ Beschikbare cashflow na aftrek leningen  
  € 0,00 € 0,00 

(terugbetalingscap. - lasten diverse leningen) 

5. DETAIL VAN DE OMZET       
U vermeldt in de rentabiliteitsvooruitzichten een omzet excl. BTW:     
          
A. Detailleer de samenstelling van deze omzet en de winstmarge per gamma van producten of diensten  
(vb. aantal klanten/producten/m² per dag, voor elk type van klanten/producten/m² x aantal openingsdagen) 
          
          
          
B. Detailleer de brutomarge  (vb. per type van producten/diensten of type van werf)   
          
          
          
C. Hoe onderscheidt u zich van de concurrentie?      
Rechtvaardig hoe u aan dat omzetcijfer en die brutomarge komt, in het bijzonder op basis van de  
 concurrentie, de specifieke kenmerken van het of de producten/diensten, de klanten, … op basis  
 van afdoende elementen en documenten      
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6. VERKLARING         
          
Hierbij verbindt u zich ertoe in geval van toekenning van de gevraagde lening de fondsen die u   
geïnvesteerd hebt enkel en alleen maar te recupereren nadat de solidaire lening integraal is terugbetaald. 
Iedere eventuele toekenning van een solidaire lening is onderworpen aan de ontbindende voorwaarde om  
een zelfstandige activiteit in hoofdberoep te leiden.       
De lening moet terugbetaald worden.       
Ondergetekende bevestigt dat de verklaringen en alle documenten, voorgelegd voor het onderzoek van de  
aanvraag oprecht en juist zijn en verbindt zich ertoe de instelling/het Participatiefonds onmiddellijk in  
kennis te stellen van iedere wijziging die zich zou voordoen in de elementen vermeld in deze aanvraag. 
Elke valse verklaring brengt het recht van de instelling/het Participatiefonds met zich mee om het  
onderzoek van het dossier stil te leggen en de gemaakte kosten in te vorderen.   
Ondergetekende machtigt de instelling/het Participatiefonds ertoe om over te gaan tot het onderzoek van  
de boekhouding, het beheer en de toestand van zijn/haar bedrijf en om alle inlichtingen in te winnen  
bij alle instellingen waar (een) bijkomende lening(en) werd(en) gevraagd.    
Ondergetekende verbindt zich ertoe een domiciliëring aan te gaan voor de terugbetaling van de eventueel 
toegekende solidaire lening.        
Ondergetekende erkent dat deze aanvraag onderworpen is aan de voorwaarden van de wet van 28/07/1992 
betreffende inzonderheid het Participatiefonds en van het K.B. van 22/12/1992 tot regeling van de  
organisatie en de werking van het Participatiefonds en zijn latere wijzigingen en verbindt zich ertoe om in 
geval van akkoord de verplichtingen die voortvloeien uit de lening als een goed huisvader op zich te nemen. 
          

  
Gedaan 
in   , op     

          
  Naam   Voornaam     

          
  Handtekening       
          
          

INFORMATIEBIJLAGE I: VORM VAN DE ONDERNEMING    
          

A. Welke vorm overweegt U:        
O zelfstandige worden en samenwerken met één of meer zelfstandigen om een feitelijke 

 vennootschap op te richten of om een vennootschap op te richten waarin u werkende vennoot zal 
 zijn?         
 Zo ja, onder welk statuut zal u werken?      
 O zelfstandige  O loontrekkende   

O werkende vennoot worden in een bestaande vennootschap? Zo ja, onder welk statuut zal u  
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 werken?         
 O zelfstandige  O loontrekkende   
          
Gelieve ons de statuten, de eventuele wijzigingen en de rekeningen van de vennootschap door te sturen  
(gedetailleerde balansen en resultatenrekening) van de laatste 3 jaar, evenals de BTW-aangifte(n) 
voor het lopende jaar.        
          
B. Informatie over de vennootschap of de vereniging     
B.1. Vorm         

O 
Feitelijke 
vereniging        

O Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid    
O Naamloze vennootschap       
O Coöperatieve vennootschap       
O Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid    
O Andere:         

          
B.2. Bedrag van het kapitaal of het vermogen      

€ 0,00 vertegenwoordigd door     aandelen   

Aantal aandelen waarop de aanvrager intekent        
          
B.3. Vennoten         
Vermeld de naam, voornaam, huidige activiteit en het volledige adres. Geeft het aantal aandelen  
dat elk van de vennoten bezit in de vennootschap of het deel van elk van hen in de feitelijke vereniging. 
          

Naam  Voornaam Activiteit Adres 
Aantal 

aandelen 

          

          

          

          

     
Wordt door sommigen onder hen tegelijk met u een aanvraag voor een solidaire lening ingediend?  
 O JA O  NEEN      
Zo ja, moeten de verschillende aanvragen tegelijkertijd worden ingediend.    
B.4. Werkende vennoten        
Wie zullen de werkende vennoten zijn?       
          

Naam Voornaam Functie in de onderneming 
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B.5. Dagelijks beheer        
Wie zal belast zijn met het dagelijkse beheer van de onderneming?    
          

Naam Voornaam     

        

          
B.6. Maatschappelijke handtekening       
Wie zal de onderneming geldig kunnen verbinden in de belangrijke handelingen? (daden van beschikking) 
          

Naam Voornaam     

        

        

        

        

          
          

INFORMATIEBIJLAGE II: OVERNAME VAN EEN BESTAANDE ONDERNEMING  
OPMERKING:         
Een handelszaak kan verpand en dus niet langer vrij zijn. In dat geval zou uw betaling   
nutteloos kunnen zijn. Om dit te vermijden, verzoeken wij u een lastenstaat te vragen bij het bevoegde 
Bewaarkantoor der Hypotheken en dit bij het aanvraagformulier te voegen. Indien er een inschrijving is op  
de zaak, dient vóór de terbeschikkingstelling van de lening in geval van akkoord te worden meegedeeld  
onder welke voorwaarden de pandhoudende schuldeiser bereid is handlichting te verlenen. Uw consulent kan  
u uitleggen wat praktisch moet gedaan worden.      
U dient er ook rekening mee te houden dat het Participatiefonds tevens een bewijs van overmaking vraagt,  
door de overlater aan zijn Ontvanger, van een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van  
overdracht, en van een kopie van het certificaat afgeleverd binnen de dertig dagen die de kennisgeving   
aan de Ontvanger voorafgaan, en waaruit blijkt dat de overlater geen fiscale schulden heeft zoals bedoeld   
in art. 442bis §2 WIB 1992.        
          
A. Overlater         

Naam Voornaam Geboortedatum 

      
          

Indien het de overname van een handelszaak betreft, indien mogelijk het formulier   
van inschrijving in het handelsregister van de overlater bijvoegen.    
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B. Reden van overdracht (waarom wordt de zaak overgelaten?)    
          
          
          

C. Uitbatingsduur (sinds wanneer wordt de zaak uitgebaat?)     

   jaar        
          

D. Tewerkgesteld personeel (hoeveel personen Voltijds Equivalent waren tewerkgesteld in de zaak,  

  overlater inbegrepen?)      

   personen        
          

E. Bedrag van de overname € 0,00      
          

F. Wat houdt de overname in (wat ontvangt u voor voormeld bedrag?)    
 F.1. Indien U een handelszaak overneemt:     
 € 0,00 in materiaal (beschrijving)     

     

     

 € 0,00 in koopwaren, voorraad (beschrijving)    

     

     
 € 0,00 in immateriële elementen (vb.: klanten, reputatie,   
      knowhow, "sleutelgeld", ...)    

     

     

 € 0,00 andere (beschrijving)     

     

     

 F.2. Indien u aandelen van een vennootschap overneemt:   

   bedrag overgenomen aandelen € 0,00   

   gevraagd bedrag per aandeel € 0,00   

   gebruikte ramingsmethode € 0,00   
          

G. Huurovereenkomst: (antwoord aankruisen)      
O voortzetting van de bestaande huurovereenkomst;     
O sluiten van een nieuwe huurovereenkomst.     

          
H. Resultaten van de over te nemen onderneming      
Gelieve ons de balansen van de overlater (of vennootschap) voor de laatste drie jaar mee te delen, evenals 
zijn BTW-aangiften voor het lopende jaar. Indien deze kredietaanvraag wordt ingediend na 30/08 van 
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het jaar, dient tevens een voorlopige balans te worden bijgevoegd, afgesloten op 30/06.  
          

Jaar       …. …. …. 

            

1. Verkopen (excl. BTW) of inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00 

2. Aankopen (excl. BTW)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

3. Brutobedrijfswinst (1-2)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

4.  Huur       € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5. Lonen + sociale lasten   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

6. Opnames van de vennoten   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7. Andere kosten     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

8. Afschrijvingen     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

9. Totaal lasten (4 tot 8)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            

10. Nettobedrijfswinst (3-9)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 
11. Financiële lasten (intrest op leningen) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            
12. Lopende winst vóór belastingen (10-11) € 0,00 € 0,00 € 0,00 
13. Belastingen     € 0,00 € 0,00 € 0,00 
            

14. Winst van het boekjaar (12-13) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

 

 

 

Bron: Participatiefonds (2004), Vademecum van de solidaire lening, Participatiefonds 
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Bijlage 8: Vragenlijst voor vluchtelingen en asielzoekers 

 

1. Wat is uw statuut? 

Ontvankelijkheid aanvraag nog niet verklaard 

Ontvankelijk verklaarde asielzoeker 

Erkende vluchteling 

Andere:..... 

 

2. Geslacht van respondent 

Mannelijk    Vrouwelijk 

 

3. Leeftijdsklasse 

20 tot 29 jaar 

30 tot 39 jaar 

40 tot 49 jaar 

50-59 jaar 

60+ 

 

4. Interesse voor zelfstandig ondernemerschap in België? 

Ja     Neen 

 

5. Zo ja, waarom overweegt u om zelfstandig ondernemer te worden?  

(Meerdere ja- antwoorden zijn mogelijk) 

Om er rijk mee te worden     

                   Ja          Nee 

Omdat ik graag mijn eigen baas ben   

          Ja      Nee 

Omdat ik in mijn land van herkomst een gelijkaardige activiteit uitoefende   

        Ja          Nee 

Omdat dit een winstgevende activiteit kan zijn        

       Ja            Nee 

Om zo sneller geïntegreerd te geraken in België      

       Ja            Nee 

Omdat dit de enige uitweg uit de werkloosheid is 

    Ja            Nee 
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Omdat ik denk dat er een vraag bestaat naar bepaalde producten of diensten 

     Ja            Nee 

Het ondernemen zit me in het bloed 

    Ja            Nee 

Om me ten dienste te stellen van andere vluchtelingen 

    Ja            Nee 

Ik ben naar hier gekomen om een eigen zaak op te richten 

Ja            Nee 

 

6. Zo ja, In welke sector zou u graag als zelfstandige ondernemer actief worden? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Land- en tuinbouw, visserij 

 Bouwsector 

 Banken en verzekeringen 

 Ontspanningssector 

 Kapper, lichaamsverzorging, e.d. 

 Vervoer (taxi, bus,...) 

 Industriesector 

 Horeca (restaurant, café, hotel,...) 

 Handel (winkel) 

 Schoonmaak, poetsen 

 Kinderoppas 

 Vrije en intellectuele beroepen (advocaat, arts, architect, apotheker,...) 

 Andere:....................................; 

 

7. Zo ja, heeft u al ooit gehoord van het ‘microkrediet’? 

Ja            Nee 

 

8. Zo nee, waarom wilt u geen zelfstandige ondernemer worden?  

(Meerdere ja- antwoorden zijn mogelijk) 

Omdat ik over te weinig startkapitaal beschik 

Ja          Nee 

Omdat de werklast voor een ondernemer te zwaar is 

Ja      Nee 

Omdat ik daar nog nooit aan heb gedacht 

Ja          Nee 
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Om een gelijkaardige activiteit te kunnen uitoefenen als in mijn land van herkomst  

Ja            Nee 

Omdat er nog veel onzekerheid is over mijn toekomst hier     

Ja            Nee 

Omdat ik voldoende kansen krijg op de arbeidsmarkt 

Ja            Nee 

Omwille van administratieve formaliteiten 

Ja            Nee 

Het ondernemen zit me niet in het bloed 

Ja            Nee 

Omdat ik niet denk dat dit een winstgevende activiteit kan zijn 

Ja            Nee 

Omdat ik het risico te hoog vind 

Ja            Nee 

Omdat dit voor een vluchteling/ asielzoeker te moeilijk is  

Ja            Nee 
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