
ZESENTWINTIGSTE OPROEP TOT DE FINANCIËLE INSTELLINGEN - 
VERLENGING 

 
 
PMV-Standaardwaarborgen NV vestigt de aandacht van de financiële 
instellingen, maatschappijen voor onderlinge borgstelling, 
leasingmaatschappijen en kredietverlenende vennootschappen voor 
de sociale economie op de Waarborgregeling voor grote 
ondernemingen van het Vlaamse Gewest. 
 
De Waarborgregeling voor grote ondernemingen van het Vlaamse Gewest 
wordt omschreven in verschillende regelgevende teksten. Die regelgevende 
teksten worden, na goedkeuring door de bevoegde instanties, gepubliceerd op 
de website www.pmv.eu/product/waarborgen. 
 
De minister zal voor de waarborghouders, aan wie een waarborg werd toegekend naar 
aanleiding van oproep zesentwintig, de geldigheidsperiode van oproep zesentwintig 
verlengen tot en met 31 december 2023. 
 
Overeenkomstig artikel 8, §2, 10°, van het Waarborgdecreet werden de waarborgen 
onder oproep zesentwintig voorwaardelijk toegekend. Overeenkomstig artikel 5, §4, 
van het ministerieel besluit of het ministerieel besluit Waarborgregeling 
Leasingmaatschappijen betekent die voorwaardelijke toekenning dat het toegekende 
waarborgbedrag van een waarborghouder geheel of gedeeltelijk kan worden 
teruggenomen als tijdens periodieke evaluaties wordt vastgesteld dat het effectief 
gebruikte waarborgpercentage van de waarborghouder lager is dan de minimumgrens. 
De som van de teruggenomen waarborgbedragen van alle waarborghouders wordt 
herverdeeld onder de waarborghouders voor wie is gebleken dat het effectief gebruikte 
waarborgpercentage hoger ligt dan de maximumgrens.  
 
In artikel 5, §5, 3°, van het ministerieel besluit of het ministerieel besluit 
Waarborgregeling Leasingmaatschappijen wordt bepaald hoe die verdeling zal 
plaatsvinden. Naar aanleiding van de verlenging van de geldigheidsperiode van oproep 
zesentwintig, zal een bijkomende evaluatie plaatsvinden op 30 juni 2023 en op 30 
september 2023.  
 
De minimumgrens (MinG) en de maximumgrens (MaxG) worden op 30 juni 2023 als 
volgt berekend:  

MinG = het lineair gebruikte waarborgpercentage – 15% 
MaxG = het lineair gebruikte waarborgpercentage 

 
De minimumgrens (MinG) en de maximumgrens (MaxG) worden op 30 september 2023 
als volgt berekend:  

MinG = het lineair gebruikte waarborgpercentage – 10% 
MaxG = het lineair gebruikte waarborgpercentage 

 
Het lineair gebruikte waarborgpercentage is gedefinieerd in het ministerieel besluit of 
in het ministerieel besluit Waarborgregeling Leasingmaatschappijen. 
 
Voor meer informatie over de verlenging van deze oproep en over de 
formaliteiten die vervuld moeten worden, kunt u terecht bij PMV-
Standaardwaarborgen NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. U kunt ook 
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bellen naar 02 229 52 60, of surfen naar 
www.pmv.eu/product/waarborgen. 
 


