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Uitbreiding waarborgregeling door Participatie Maatschappij 
Vlaanderen
Door een uitbreiding van de waarborgregeling via PMV/Z voor zowel bestaande bancaire als niet-
bancaire schulden wil Vlaanderen getroffen ondernemingen extra ondersteunen en de toegang tot 
financiering van hun activiteiten en investeringen verruimen.  

Vlaanderen voorziet de mogelijkheid om een overbruggingskrediet te laten waarborgen door 
de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Deze waarborg kan een aanvulling zijn op reeds 
bestaande waarborgen. Het is echter belangrijk om eerst de vrije bancaire-waarborgruimte in kaart te 
brengen en deze te activeren; dit teneinde de waarborgkosten te minimaliseren.   

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten 
om de bestaande waarborgregeling bij PMV uit te breiden met de waarborg coronacrisis. Via deze 
uitbreiding kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-
bancaire schulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV.

Zowel zelfstandigen, kmo’s als grote ondernemingen die nood hebben aan een overbruggingskrediet 
ingevolge de coronacrisis kunnen van deze borg gebruik maken.

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en btw-schulden of achterstanden, 
achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud (geldt als herstel 
bedrijfskapitaal).

Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling 
geldt dus voor schulden tot 12 maanden oud) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan 
gebruik maken van de corona-crisiswaarborg.

Naast de waarborgregeling voor bestaande, niet bancaire schulden kunnen ook bestaande, bancaire 
schulden van kaskredieten en werkkapitaallijnen die nog niet onder de waarborg werden gebracht, 
gewaarborgd worden voor 50 %. Als voorwaarde dient de waarborghouder zich schriftelijk te 
verbinden om deze kredieten gedurende minimum drie maanden te behouden en niet opeisbaar te 
stellen.
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Verbintenissen die voortvloeien uit leasingovereenkomsten of andere verrichtingen en die nog niet 
onder de waarborg regeling werden gebracht, kunnen ook voor 50 % gewaarborgd worden. Echter 
dient de verbindende waarborghouder, zich akkoord te vinden met een betalingsuitstel van minimum 
drie maanden. 

Een verlenging van de waarborg voor bestaande verbintenissen is ook mogelijk, mits de 
waarborghouder de verbintenis aangaat om een betalingsuitstel van meer dan 6 maand toe te staan. 

De verdere uitwerkingen van het type verbintenissen die onder deze garantie kunnen vallen worden 
momenteel verder uitgewerkt door de Vlaamse Overheid.   

Een mogelijke overlap met de waarborg regeling van de Federale overheid dient bekeken te worden 
met de bank of leasingmaatschappij. De waarborgregeling van PMV dient als aanvullend te worden 
beschouwd. De bank of leasingmaatschappij beslissenbeslissen na analyse of uw financiering in 
aanmerking komt voor dergelijke waarborg. Voormelde analyse wordt gebaseerd op een kasplanning 
op maat van het bedrijf en moet meerdere scenario’s in kaart brengen. Het extra krediet en bijhorende 
waarborg is dus niet automatisch verworven.

Deze uitbreiding loopt tot eind 2020.

Link naar site:
https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

COVID-19 waarborg Gigarant
In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de 
Coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven 1,5 miljoen EUR) een aangepaste COVID-19 
waarborg in de markt zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt 
hiervoor opgetrokken van de huidige 1,5 miljard EUR naar 3 miljard EUR.

Kenmerken van deze maatregel:

 • Enkel voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in 
moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning).

 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar.

 • Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige 
Gigarant premie.

 • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;

 • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt 
conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25 
% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de 
komende achttien maanden voor een kmo en voor de komende twaalf maanden voor een grote 
onderneming);

 • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden 
uitgesloten van deze Gigarant-waarborg. 

Link naar site:
https://www.pmv.eu/nl/financieel-arsenaal-van-pmv-ondersteunt-bedrijven-tegen-de-impact-van-het-
coronavirus
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Nieuw achtergestelde lening
Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene 
overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn 
lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op 
middellange termijn creëren.

PMV heeft hiertoe een achtergestelde lening op 3 jaar gecreëerd.
 
Voorwaarden

 • Focus op start-upbedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in 
moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking 
om de gevolgen van de crisis bovenop te komen.

 • Bedrijven die geen ‘onderneming in moeilijkheden’ zijn.

 • Bedrijven
 – met een effectieve tewerkstelling van minimum 80 % van hun totale 
personeelsbestand op het einde van 2019 (maximaal 20 % tijdelijke werkloosheid), of

 – die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn terug naar een effectieve 
tewerkstelling van minimum 80 % van hun totale personeelsbestand op het einde van 
2019 (maximaal 20 % tijdelijke werkloosheid) over te gaan, of

 – die minstens 50 % van hun totale aantal werknemers uit het systeem van tijdelijke 
werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.

 • Bedrijven zonder achterstallen op hun lopende kredieten of bij de belastingen, btw of 
sociale zekerheidsbijdragen aan het begin van de coronacrisis.

 • Voor bedrijven met (bancaire) kredieten: engagement van de banken om aan boord te 
blijven, bestaande bancaire en andere kredieten niet op te zeggen of door uitstel van 
kapitaalaflossingen op lopende financieringen.

Bedrag
Minimum: 25.000 EUR - maximum: 2.000.000 EUR.

De achtergestelde lening op drie jaar is onverenigbaar met de hinder- of 
compensatiepremie. 

Terugbetaling en intrest

 • Voor startups en scale-ups: integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletlening), met 
een uitgestelde intrest van 5 %.

 • Voor kmo’s en zelfstandigen: vrijstelling van kapitaalaflossingen tijdens de eerste 24 
maanden, vervolgens periodieke kapitaalaflossingen met een uitgestelde intrest van 
4,5 %.

Link naar site:
https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
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Winwinlening
De Vlaamse overheid heeft een uitbreiding van de voorwaarden aangekondigd wat betreft 
de bestaande formule van de Winwinleningen. Op deze manier wenst de Vlaamse regering 
bijkomende ademruimte te creëren voor de kmo’s in COVID-19 tijden. 

De Winwinlening is een instrument waarbij particulieren financiële middelen verschaffen 
aan kmo’s die in Vlaanderen gevestigd zijn via een achtergestelde lening formule. Via dit 
instrument kan de particulier genieten van een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het 
openstaande bedrag. Indien de kmo de achtergestelde lening niet kan terugbetalen kan 
de particulier/financier 30 % van het verschuldigde bedrag recupereren via een eenmalig 
belastingkrediet.

In navolging van de beslissing van de Vlaamse regering zijn specifiek de volgende corona-
uitbreidingen van toepassing:

 • Verhoging maximumbedrag als investering per kredietgever  
(75.000 EUR i.p.v. 50.000 EUR).

 • Verhoging maximumbedrag als financiering per onderneming  
(300.000 EUR i.p.v. 200.000 EUR).

 • De overheidswaarborg (recuperatie voor de investeerder bij niet-terugbetaling) wordt 
verhoogd van 30 % naar 40 %.

 • Ook kleine aandeelhouders (max. 5 % van de aandelen) zullen een winwinlening kunnen 
verstrekken.

 • Bijkomende flexibiliteit met betrekking tot de looptijd (5 tot 10 jaar i.p.v. voorheen 8 jaar).

 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden.

Link naar site:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/winwinlening
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