
ACTIEF IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
EN U WILT GROEIEN?
DAT VERDIENT EEN FINANCIEEL DUWTJE IN DE RUG!

1.  SITUERING EN DOELSTELLING
 1.1.  WAARVOOR STAAT EEN CIRCULAIRE ECONOMIE? 

In 2050 zal de wereldbevolking maar liefst 9,7 miljard mensen tellen. Dat zijn dus meer mensen die 
consumeren en meer ondernemingen die produceren. Dit zorgt voor een gemiddeld hogere welvaart, 
maar anderzijds ook voor een sterk verhoogde druk op de grondstoffen en het klimaat. Deze 
klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag en 
het ‘vergroenen’ van de energieproductie zijn dan de oplossingen. Vandaag weten we dat de hoge 
energievraag voor een groot deel veroorzaakt wordt door de manier waarop we met materialen 
omgaan. Door materialen langer in de economie te houden en minder grondstoffen te verbruiken, 
kunnen we dus een belangrijke bijdrage leveren aan een koolstofarme economie.

Vlaanderen beschikt nauwelijks over eigen grondstoffen en is hierdoor sterk afhankelijk van de invoer 
van grondstoffen die op termijn zeldzamer en duurder zullen worden. De transitie naar een circulaire 
economie doorzetten, is belangrijk voor het milieu, voor onze aarde, maar zal ook het verschil maken 
op onze handelsbalans. 

In een circulaire economie gaan we efficiënter om met – bij voorkeur bio-gebaseerde, hernieuwbare 
en herbruikbare – grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim 
te sluiten en nieuwe businessmodellen zoals product-dienstcombinaties of deeleconomie toe te 
passen. Natuurlijke hulpbronnen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het is een verhaal over alle 
sectoren heen. De hele keten wordt geïnnoveerd: van grondstofleverancier en producent tot bij de 
consument. Via recyclage worden grondstoffen teruggebracht naar het begin van de keten zodat ze 
een nieuwe levensloop kunnen starten. 

Circulaire economie gaat echter over meer dan alleen recycleren. Het gaat ook over het fundamenteel 
herdenken van producten en de systemen waarin die worden toegepast: slim design, 
levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren 
van product-dienstcombinaties, het ondersteunen van andere consumptiemodellen gebaseerd op 
gedeeld gebruik, etc. 

Om de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten, gaan sinds 1 
januari 2017 de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 
2020) samen verder onder de verbindende noemer ‘Vlaanderen Circulair’, ondergebracht bij de 
OVAM. De OVAM is door de Vlaamse Regering aangeduid als trekker van de transitie naar een circulaire 
economie. Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en de matchmaker voor de circulaire 
economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, ondernemingen, middenveld en 
kenniswereld die samen actie ondernemen.

De transitie naar een circulaire economie kan alleen maar slagen door, vertrekkend vanuit Visie 2050, 
een sterke gezamenlijke ambitie te ontwikkelen op langere termijn en die vervolgens resultaatgericht 
in te vullen met concrete acties en initiatieven in de praktijk. Deze acties en initiatieven komen uit de 
diverse partnerschappen, maar het kunnen ook experimenten zijn die lopen en opvolging verdienen 
omdat ze de transitie vooruit helpen. Experimenteren, doen, durven en durven falen, opvolgen en leren, 
opschalen en verankeren zijn de basis van transitiemanagement.



Met het oog op de ondersteuning van dit soort initiatieven die kunnen gelden als experimenten in het 
kader van de circulaire economie werd onderstaand financieel ondersteuningsmechanisme uitgewerkt.

 1.2.  DE VLAAMSE MILIEUHOLDING (VMH)

De Vlaamse Milieuholding nv is een publieke investeringsmaatschappij die wil investeren in 
beloftevolle circulaire groeibedrijven. Niet door het geven van subsidies, maar door participatie in het 
eigen vermogen van het bedrijf. Enerzijds houdt zij participaties aan die door de Vlaamse overheid 
aanzien worden als strategisch. Anderzijds treedt de VMH op als risicokapitaalverschaffer van 
startende bedrijven en bedrijven die zich in een vroege ontwikkelingsfase bevinden en die de transitie 
naar de circulaire economie versnellen.

Het aandeel risicokapitaal dat de VMH kan bieden, bedraagt tussen de 200.000 euro en
3 miljoen euro. Bovendien begeleidt en helpt de investeringsmaatschappij u ook op strategisch vlak 
en bij de uitbouw van een netwerk voor verdere financiering samen met u en eventuele private 
medefinancierders. 

De VMH onderscheidt zich door zijn focus op starters, spin-offs van universiteiten of bedrijven in 
een vroege ontwikkelingsfase en verschilt van klassieke VC’s door de langere tijdshorizon en instap in 
een vroeg stadium van de onderneming. 

De holding zal enkel samen met de ondernemers, bedrijven en medefinancierders investeren in de vorm 
van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde.

 1.3.  DOELSTELLING

De VMH is op zoek naar groeiprojecten die de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. 



2.  VMH
 2.1.  KENMERKEN VAN DE FINANCIERING

Voor wie?
De VMH richt zich op bedrijven die zich in Vlaanderen willen vestigen en zich geografisch verder 
kunnen ontwikkelen. Co-investeringen in buitenlandse bedrijven met een toegevoegde waarde voor 
Vlaanderen worden echter niet a priori uitgesloten. 

Doelgroep zijn de bedrijfsactiviteiten die zich situeren tussen TRL 4 – tot TRL 6 niveau.

Doelstelling?
De VMH wil de uitbouw van ondernemingen die de transitie naar een circulaire economie versnellen, 
ondersteunen. Deze ondernemingen leiden tot minder primair materiaalgebruik en de daarmee 
verbonden impact op het klimaat en milieu. Ze bieden uitzicht op een marktconform rendement op 
langere termijn. Zo genereren ze een blijvende meerwaarde voor de Vlaamse economie.

Werkwijze?
Elk ontvangen en door het team toegelicht bedrijfsplan wordt door de VMH behandeld en 
geanalyseerd. Indien het plan aan de evaluatiecriteria (zie 1.2.4) voldoet, start een verder onderzoek 
en wordt er samen gezocht naar de voorwaarden waarin alle partijen zich kunnen vinden om het 
risicokapitaal te verstrekken. 

Het investeringsvoorstel wordt door VMH voorbereid en voorgelegd aan een investeringscomité waarin 
leden van de raad van bestuur alsook experten zetelen.

Daarna volgt een uitgebreider onderzoek dat zich focust op alle aspecten van de bedrijfsoperaties, 
markt en concurrentie. Er wordt een technisch assessment van de technologie of het product 
uitgevoerd en referenties van het managementteam en (potentiële) klanten worden onderzocht. 

Indien het uitgebreide onderzoek de evaluatie van het eerste onderzoek bevestigt en de raad van 
bestuur akkoord gaat met de investering, volgen de juridische uitwerking en de investering.

Daarna begint het echte werk: de uitbouw van uw onderneming. Hierbij zal de VMH u begeleiden en 
helpen op strategisch vlak en bij de uitbouw van een netwerk voor verdere financiering samen met u 
en eventuele private medefinancierders. 

TRL 1

Technology Readiness Levels

TRL 2

TRL 4

TRL 5

TRL 6

TRL 7

TRL 8

TRL 9

De basisprincipes van de technologie zijn afgelijnd.

Het technologische concept is uitgewerkt.

De 1ste labotesten bevestigen het concept.

De technologie wordt gevalideerd in het lab.

De technologie wordt getest en gevalideerd in een relevante omgeving.

De technologie wordt gedemonstreerd in een relevante omgeving.

De technologie wordt geïntegreerd in de operationele omgeving.

De technologie presteert naar behoren en laatste problemen zijn opgelost. 

De technologie is technisch en commercieel klaar. 

Doelgroep VMH

Marktintroductie

Idee

TRL 3



 2.2.  PROJECTDOSSIER

Bedrijfsplan
Indien u al een bedrijfsplan heeft opgesteld, kan u dit aan ons bezorgen. Indien dit nog niet het geval 
is, raden wij u aan een goede handleiding te zoeken die u kan helpen om een bedrijfsplan voor te 
bereiden.

Om een inzicht te krijgen in uw team, uw technologie, uw markt en uw aandeelhouders, ontvangen wij 
graag een bedrijfsplan waarin minstens volgende vragen worden beantwoord:

  Achtergrond van de “venture”

  Activiteit
  Welk product of dienst biedt u aan? 
  Op welk punt staat de ontwikkeling?
  Beschikt u over eigendomsrechten op het idee of werden hiervoor beschermingsrechten

aangevraagd?
  Wat is het bedrijfsmodel?

  Team

  Markt
  Omschrijving van de markt
  Welke niche wilt u innemen?
  Verwachte evolutie van de markt
  Concurrenten
  Welke hindernissen zal u tegenkomen? 
  Impact milieureglementering en ondersteuningsmechanismen
  Is de productie of dienst afhankelijk van bepaalde leveranciers of grondstoffen?

  Commercieel plan
  Hoe profileert uw bedrijf zich op de markt?
  Wie zijn uw klanten?
  Wat maakt uw bedrijf uniek?
  Op welke manier worden de klanten benaderd?
  Welke criteria hanteert de klant om uw dienst of product aan te kopen en welke gevolgen 

heeft dit op het beslissingsproces van de klant (lead times)?

  Investeringen: overzicht van installaties, kosten marktintroductie en benodigd werkkapitaal

Financieel plan
Het bedrijfsplan wordt afgesloten met een financieel plan dat een vertaling is van de antwoorden 
op voorgaande vragen in cijfers. Naast een kasplanning helpen prognose resultatenrekeningen en 
balansen om een goed inzicht te krijgen in de financieringsstructuur. Indien het bedrijf al actief is, 
ontvangen wij graag ook de historische cijfers.

SWOT-analyse
Een SWOT-analyse kan ook helpen om het bedrijf beter te situeren.

Motivatie
Geef tot slot aan waarvoor u de financieringsronde wilt gebruiken en geef aan waarom de VMH in uw 
project zou moeten investeren.



 2.3.  LOOPTIJD EN FINANCIERING VAN DE PROJECTEN

VMH investeert maximum 49 % van een investeringsronde en verwacht haar aandeel te kunnen 
valoriseren in een tijdspanne van 5 tot 10 jaar. 

 2.4.  SELECTIE EN EVALUATIE

Elk door het team degelijk opgesteld en toegelicht bedrijfsplan wordt door de VMH behandeld en 
geanalyseerd op basis van een aantal evaluatiecriteria:

  De onderneming versnelt de transitie naar een circulaire economie;
  De onderneming leidt tot minder primair materiaalgebruik en de daarmee verbonden impact op 

klimaat en milieu;
  Het innovatief, risicovol, acuut en/of experimenteel karakter van ondernemingsactiviteit;
  Het strategisch karakter van de fase waarin de onderneming zich bevindt;
  Het uitzicht op een marktconform rendement op langere termijn;
  De onderneming genereert een blijvende meerwaarde voor de Vlaamse economie.

We gaan graag  
met u in gesprek om de  

mogelijkheden te verkennen!

INTERESSE OF VRAGEN? 

Bezoek www.vlaanderen-circulair.be/vmh  
of stuur een mailtje naar vmh@vlaanderen-circulair.be. 


