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Persbericht 

 
In 2016, 18 Miljoen € gefinancierd voor zelfstandigen via Koalaboox 
 
Ongeveer 1 op de 2 B2B-facturen wordt in België te laat betaald ! Wie doet beter? In een gespannen 
sociaal-economische context, is deze rem op een economische herontwikkeling een realiteit die 90% 
van de Belgische bedrijven raakt. Om tegen dit onheil te strijden, richten de ondernemers zich 
tegenwoordig naar online financiering van hun facturen. Een blik op deze tendens die in de lift zit en de 
markt revolutioneert.  
 
Sinds de grote golven van ontslagen aangekondigd in de voorbije maanden, herhaalt de Belgische regering 
hoe de zelfstandigen en de KMO een centrale pijler vormen in de Belgische economie. En toch, ondanks 
de toenemende steun in de sector, overleeft één bedrijf op twee zijn vierde bestaansjaar niet. Eén van de 
belangrijkste redenen : tekort aan liquide middelen ten gevolge van betalingstermijnen die te lang 
geworden zijn … deze zijn vaak ook (voor 58% in België) te wijten aan eenzelfde tekort aan liquide middelen 
bij de debiteur.  
 
Met het oog op de risico’s gebonden aan dit tekort, doen zelfstandigen en KMO meer en meer 
beroep op de online financiering van hun facturen. Alleen al in 2016 heeft Koalaboox, via zijn dienst 
KoalaFin, facturen in afwachting van betaling overgekocht van meer dan 250 Belgische bedrijven, 
voor een totaal bedrag van om en bij de 18 miljoen Euro. En dit is nog maar het tipje van de ijsberg…  
 
Achterstallige betalingen zijn een echte plaag voor de ondernemers. 28% van de Belgische 
bedrijven verklaart dat ze hun personeelsbestand zouden kunnen uitbreiden, indien ze sneller 
betaald zouden kunnen worden. De reden? De optelling van die vertragingen, verkort de 
productiecycli van de bedrijven, wat dan tezelfdertijd aanzienlijke inkomensverliezen met zich mee 
brengt.  
 
Voor Jean-Charles Dwelshauvers, partner bij Koalaboox, « brengen wij oplossingen voor 
terugkerende problemen met cashflow die de activiteit van de ondernemers in gevaar brengt ». Bij 
Koalaboox werd deze steun vermenigvuldigd met 10,5 tussen 2015 en 2016, met een gefinancierd 
volume van 18 miljoen €.  
 
Het online facturatiesysteem laat toen, bij de opmaak van de factuur, te klikken op een knop ‘deze 
factuur financieren’. Dankzij dit systeem kunnen vele bedrijven dagelijks een tekort aan liquide 
middelen vermijden, belangrijkere contracten aangaan en zich in alle rust verder ontwikkelen.  
 
Daar waar het vroeger meer de ondernemers zelf waren die beroep deden op dit type oplossingen, 
merken we nu ook dat meer en meer boekhoudkantoren hun klanten naar de elektronische 
facturatie en financiering van facturen oriënteren.  



 
 

SInds zijn lancering in 2015, werden de kredietlijnen verhoogd, vanaf nu kan een bedrijf zich laten 
financieren op factuur gaande tot 450 000 € !  

Door aan de ondernemers voor te stellen zich te bevrijden van een gedeelte van hun financieel 
bestuur en door een nieuwe impuls te geven aan hun cashflow, licht Koalaboox 2 van de 
belangrijkste hindernissen op die in de weg staan van een zege in het Belgisch ondernemerschap, 
die, hoewel nog kwetsbaar, toch sterk in de lift zit.  

 

 

 

Over Koalaboox 
 
Koalaboox, opgericht in 2012, is een Belgisch bedrijf dat aan KMO en zelfstandigen online facturatie-
oplossingen biedt, alsook online financiering. De ondernemer stuurt zijn bedrijf online en kan gemakkelijk en 
snel toegang krijgen tot de financiering. Het platform telt nu al meer dan 11 000 ingeschreven ondernemers 
en wordt door meer dan 350 boekhoudkantoren aanbevolen.  

Koalaboox heeft al 750 000 € kapitaal geworven en zet zijn groei verder doorheen gans België. Het bedrijf 
stelt ongeveer 20 personen te werk, in Luik en in Brussel.  

Sterkgemaakt door zijn stevige groei in 2016, is het jonge bedrijf van plan een strategisch sterke investeerder 
te laten toetreden om zo zijn internationale ambities en de lancering van nieuwe innovaties waar te maken .  
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