VIJFENDERTIGSTE OPROEP TOT DE FINANCIËLE INSTELLINGEN

PMV-Standaardwaarborgen NV vestigt de aandacht van financiële
instellingen,
maatschappijen
voor
onderlinge
borgstelling,
leasingmaatschappijen en kredietverlenende vennootschappen voor
de sociale economie op de Waarborgregeling voor kmo’s van het
Vlaamse Gewest.
De Waarborgregeling voor kmo’s bestaat uit:
het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor
kleine, middelgrote en grote ondernemingen, met inbegrip van alle latere
wijzigingen (het Waarborgdecreet);
het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende
bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine,
middelgrote en grote ondernemingen, met inbegrip van alle latere
wijzigingen (het Tweede Waarborgbesluit);
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende
bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en
middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van
openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het Derde
Waarborgbesluit);
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende
bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine,
middelgrote
en
grote
ondernemingen
met
betrekking
tot
de
leasingmaatschappijen, met inbegrip van alle latere wijzigingen (het
Vierde Waarborgbesluit);
het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde
bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere
wijzigingen (hierna het ministerieel besluit te noemen);
het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde
bepalingen van het Derde Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere
wijzigingen (hierna het ministerieel besluit Waarborgregeling Openbare
Werken te noemen);
het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde
bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit, met inbegrip van alle latere
wijzigingen
(hierna
het
ministerieel
besluit
Waarborgregeling
Leasingmaatschappijen te noemen).
De bovenstaande regelgevende teksten worden, na goedkeuring door de
bevoegde instanties, gepubliceerd op www.pmv.eu/product/waarborgen.
De Vlaamse minister van Economie, lanceert namens de Vlaamse Regering
een oproep om te achterhalen welke financiële instellingen, maatschappijen
voor onderlinge borgstelling, leasingmaatschappijen en kredietverlenende
vennootschappen voor de sociale economie waarborghouder willen worden
om waarborgen te kunnen koppelen aan financieringsovereenkomsten,
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leasingovereenkomsten of andere verrichtingen met een kmo. Deze oproep
geeft uitvoering aan de volgende wettelijke bepalingen:
artikel 8, §1, van het Waarborgdecreet;
artikel 2 van het Tweede Waarborgbesluit;
artikel 2 van het Derde Waarborgbesluit;
artikel 2 van het Vierde Waarborgbesluit.
Voor de toepassing van deze oproep worden dezelfde definities gehanteerd als in de
Waarborgregeling.
De voorwaarden van de oproep zijn opgesplitst in deel A, deel B en deel C. Het
maximumbedrag van het geheel van de waarborgen die de Vlaamse Regering naar
aanleiding van deze oproep zal verlenen, geldt voor deel A, B en C en zal volledig over
die delen verdeeld worden. De voorwaarden van deel A, B of C gelden naargelang
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten of andere verrichtingen onder de
toepassing van de waarborg worden gebracht overeenkomstig het Tweede, Derde of
Vierde Waarborgbesluit. Het maximumbedrag van het geheel van de waarborgen die
de Vlaamse Regering naar aanleiding van deze oproep zal verlenen, bedraagt 400
miljoen euro (voor deel A, B en C samen) en zal verdeeld worden onder de kandidaatwaarborghouders overeenkomstig de verdeelsleutel, vermeld in artikel 5 van het
ministerieel besluit, het ministerieel besluit Waarborgregeling Openbare Werken of het
ministerieel besluit Waarborgregeling Leasingmaatschappijen.
Overeenkomstig artikel 5, §1, 4°, van de bovenvermelde ministeriële besluiten wordt
voor deze oproep bepaald dat het benchmark, dat een van de onderdelen van de
verdeelsleutel is, uit de volgende parameters bestaat:
a) het waarborgpercentage: voor elke kandidaat-waarborghouder wordt op basis
van het voortschrijdend gemiddelde over de laatste twee jaar de verhouding
berekend tussen het totale bedrag van de verbintenissen van de kmo’s bij die
kandidaat-waarborghouder en het totale bedrag van de verbintenissen dat
onder de waarborg is gebracht. Bij de berekening van dat percentage wordt
geen rekening gehouden met dossiers die onderworpen zijn aan een andere
regeling
dan
de
Waarborgregeling.
Dat
percentage
wordt
het
waarborgpercentage genoemd;
b) het opzeggingspercentage: voor elke kandidaat-waarborghouder wordt de
verhouding berekend tussen het totaal van het aantal onder een waarborg
gebrachte financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten of andere
verrichtingen in de periode van twee jaar voor de datum van de publicatie van
de oproep en het totaal van het aantal van de in die periode opgezegde
financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten of andere verrichtingen
waarvoor de waarborg is afgeroepen. Het aldus verkregen percentage wordt
met factor drie vermenigvuldigd. Bij de berekening van dat percentage wordt
geen rekening gehouden met dossiers die onderworpen zijn aan een andere
regeling
dan
de
Waarborgregeling.
Dat
percentage
wordt
het
opzeggingspercentage genoemd;
c) het uitbetalingspercentage: voor elke kandidaat-waarborghouder wordt de
verhouding berekend tussen het bedrag aan uitbetaalde tussenkomsten voor
de
onder
de
waarborg
gebrachte
financieringsovereenkomsten,
leasingovereenkomsten of andere verrichtingen en het totaal van het
toegekende waarborgbedrag. Bij de berekening van dat percentage wordt geen
rekening gehouden met dossiers die onderworpen zijn aan een andere regeling
dan de Waarborgregeling. Dat percentage wordt het uitbetalingspercentage
genoemd;
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Overeenkomstig artikel 8, §2, 10°, van het Waarborgdecreet worden de waarborgen
voorwaardelijk toegekend. Overeenkomstig artikel 5, §4, van het ministerieel besluit,
het ministerieel besluit Waarborgregeling Openbare Werken 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, het ministerieel besluit
Waarborgregeling Openbare Werken of het ministerieel besluit Waarborgregeling
Leasingmaatschappijen wordt bepaald hoe die verdeling zal plaatsvinden.
Overeenkomstig artikel 5, §4, wordt voor deze oproep bepaald dat evaluaties zullen
plaatsvinden op 30 juni 2023 en 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 + 10%.
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 + 5%.
Het lineair gebruikte waarborgpercentage is gedefinieerd in het ministerieel besluit, in
het ministerieel besluit Waarborgregeling Openbare Werken of in het ministerieel
besluit Waarborgregeling Leasingmaatschappijen.
Als het totaal van het door de kandidaat-waarborghouders gevraagde bedrag aan
waarborgen lager is dan 400 miljoen euro, kan het restant alsnog worden verdeeld
onder de kandidaat-waarborghouders volgens de volgende verdeelsleutel. Voor iedere
kandidaat-waarborghouder die op een door PMV-Standaardwaarborgen NV nader te
bepalen datum kenbaar heeft gemaakt dat hij een gedeelte van het restant wil
ontvangen, wordt het gebruikte waarborgbedrag van de betreffende oproep als volgt
berekend: het totale bedrag aan verbintenissen van kmo’s waarvoor door een bepaalde
waarborghouder onder de betreffende oproep een formulier B is ingediend, dat PMVStandaardwaarborgen NV heeft ontvangen en dat tien dagen voor de verdeling van het
restant niet de status ’geweigerd‘ of ’zonder voorwerp‘ heeft. Het restant zal onder de
betrokken kandidaat-waarborghouders verdeeld worden in verhouding tot het aandeel
van elk van die waarborghouders in het totaal gebruikte waarborgbedrag dat binnen de
oproep door de betrokken waarborghouders samen al gebruikt is tot tien dagen voor
de datum van de verdeling van het restant.
Deel A – aanmeldingen onder het Tweede Waarborgbesluit
Waarborgen binnen deel A van deze oproep kunnen worden gekoppeld aan de
hieronder vermelde categorieën van financieringsovereenkomsten of andere
verrichtingen, overeenkomstig artikel 7, §1, van het Tweede Waarborgbesluit:
a) overeenkomsten in het kader waarvan de waarborghouder een krediet voor de
financiering van investeringen of activiteiten verleent;
b) overeenkomsten of eenzijdige wilsverklaringen in het kader waarvan een
waarborghouder een persoonlijke zekerheid stelt, met inbegrip van een
borgstelling en een autonome garantie, tot zekerheid van de verbintenissen
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c)

van een kredietnemer, die voortvloeien uit een overeenkomst als vermeld in
punt a);
kaderovereenkomsten die een combinatie omvatten van de voorwerpen van
overeenkomsten of eenzijdige wilsverklaringen als vermeld in punt a) en b).

Als waarborgen binnen deze oproep gekoppeld worden aan de bovenvermelde
financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen, hebben die waarborgen een
maximale geldigheidsduur van tien jaar vanaf de datum van toekenning van een
financieringsovereenkomst of andere verrichting.
Waarborgen binnen deel A van deze oproep kunnen ook gekoppeld worden aan de
hieronder vermelde categorieën van financieringsovereenkomsten of andere
verrichtingen, overeenkomstig artikel 7/1 van het Tweede Waarborgbesluit in geval
van crisis, erkend door de Vlaamse Regering, en als dat door de Vlaamse Regering
uitdrukkelijk is bepaald:
d) financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die zijn toegestaan met
het oog op het herstel of de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal en die
bestemd zijn voor de betaling van leveranciersschulden die maximaal twaalf
maanden voor de ondertekening van de authentieke akte of, bij ontstentenis
daarvan, van de onderhandse akte of andere documenten waarin ze zijn
vervat, zijn ontstaan;
e) financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die betrekking hebben op
bedrijfskapitaal en die zijn toegestaan als een verlenging van een bestaande
financieringsovereenkomst of andere verrichting waarvoor al een waarborg
werd toegekend vanaf het verstrijken van de duurtijd ervan;
f) financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die betrekking hebben op
bedrijfskapitaal en die zijn toegestaan als een verhoging van een bestaande
financieringsovereenkomst of andere verrichting;
g) financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen waarvoor al een
waarborg werd toegekend met toepassing van hoofdstuk II van het
Waarborgdecreet en die worden vervangen door een nieuwe overeenkomst,
waarbij de oorspronkelijke risicoverdeling, de duurtijd van de oorspronkelijke
waarborg en het waarborgbedrag gelijk blijven;
h) financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die strekken tot de
verlenging van een financieringsovereenkomst of andere verrichting waarvoor
al een waarborg werd toegekend met toepassing van hoofdstuk II van het
Waarborgdecreet en niet onder punt e) kunnen worden ondergebracht.
Waarborgen
die
binnen
deze
oproep
gekoppeld
worden
aan
financieringsovereenkomsten af andere verrichtingen onder punt d), e), f) en h),
hebben een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop de
financieringsovereenkomst of andere verrichting is toegestaan. Eerdere gewaarborgde
periodes van verlenging of verhoging worden meegerekend om de maximale
geldigheidsduur te bepalen. Waarborgen die binnen deze oproep gekoppeld worden
aan financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen onder punt g), hebben een
maximale geldigheidsduur van tien jaar vanaf de datum van toekenning van de
financieringsovereenkomst of andere verrichting.
De waarborgen die de Vlaamse Regering naar aanleiding van deze oproep zal verlenen,
kunnen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gekoppeld worden aan
financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die aan de voorwaarden voldoen.
De waarborghouder zal, als tegenprestatie voor de naar aanleiding van deze oproep
toegekende waarborg, per verbintenis die onder de waarborg wordt gebracht, de
volgende premie verschuldigd zijn: 0,5%x A x B.
In die formule wordt verstaan onder:
A = het bedrag, vermeld in artikel 11, §1, 4°, van het Tweede
Waarborgbesluit;
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B = de duurtijd in jaren, vermeld in artikel 11, §1, 5°, van het Tweede
Waarborgbesluit.
Het dekkingspercentage, vermeld in artikel 5, §3, van het Waarborgdecreet, bedraagt
maximaal 75%.
Deel B – aanmeldingen onder het Derde Waarborgbesluit
Waarborgen binnen deel B van deze oproep kunnen worden gekoppeld aan de
hieronder vermelde categorieën van financieringsovereenkomsten of andere
verrichtingen, overeenkomstig artikel 7, §1, van het Derde Waarborgbesluit:
a) overeenkomsten in het kader waarvan de waarborghouder een krediet verleent
voor de financiering van het bedrijfskapitaal;
b) overeenkomsten in het kader waarvan de waarborghouder een krediet verleent
voor de herfinanciering van schulden op korte termijn, namelijk de schulden op
minder dan één jaar of de schulden die jaarlijks hernieuwbaar zijn, aan
Belgische of buitenlandse kredietinstellingen die volgens de wet van 22 maart
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen gerechtigd
zijn in België kredieten te verstrekken;
c) kaderovereenkomsten die een combinatie bevatten van overeenkomsten
vermeld in punt a) en b).
Waarborgen binnen deze oproep hebben een maximale geldigheidsduur van vijf jaar
vanaf de datum van de toekenning van een financieringsovereenkomst of andere
verrichting. De waarborgen die de Vlaamse Regering naar aanleiding van deze oproep
zal verlenen, kunnen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gekoppeld
worden aan financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die aan de
voorwaarden voldoen.
De waarborghouder zal geen premie verschuldigd zijn voor de naar aanleiding van
deze oproep toegekende waarborg.
Het dekkingspercentage, vermeld in artikel 5, §3, van het Waarborgdecreet, bedraagt
maximaal 75%.
Deel C – aanmeldingen onder het Vierde Waarborgbesluit
Waarborgen binnen deel C van deze oproep kunnen worden gekoppeld aan
leasingovereenkomsten, met uitzondering van overeenkomsten betreffende sale-andlease-backverrichtingen, overeenkomstig artikel 7 van het Vierde Waarborgbesluit.
De waarborgen die naar aanleiding van deze oproep toegekend zijn overeenkomstig
artikel 7 van het Vierde Waarborgbesluit, hebben een maximale geldigheidsduur van
tien jaar vanaf de datum van de toekenning van een financieringsovereenkomst of
andere verrichting.
Waarborgen binnen deel C van deze oproep kunnen ook gekoppeld worden aan de
hieronder vermelde categorieën van leasingovereenkomsten, overeenkomstig artikel
7/1 van het Vierde Waarborgbesluit in geval van crisis, erkend door de Vlaamse
Regering, en als dat door de Vlaamse Regering uitdrukkelijk is bepaald:
a) leasingovereenkomsten of andere verrichtingen waarvoor al een waarborg
werd toegekend met toepassing van hoofdstuk II van het Waarborgdecreet en
die worden vervangen door een nieuwe overeenkomst, waarbij de
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oorspronkelijke risicoverdeling, de duurtijd van de oorspronkelijke waarborg en
het waarborgbedrag gelijk blijft;
b) leasingovereenkomsten of andere verrichtingen die strekken tot de verlenging
van een leasingovereenkomst waarvoor al een waarborg werd toegekend met
toepassing van hoofdstuk II van het Waarborgdecreet.
Waarborgen die binnen deze oproep gekoppeld worden aan leasingovereenkomsten als
vermeld in punt b), hebben een maximale geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum
waarop de leasingovereenkomst is toegestaan. Eerdere gewaarborgde periodes van
verlenging worden meegerekend om de maximale geldigheidsduur te bepalen.
Waarborgen
die
binnen
deze
oproep
gekoppeld
worden
aan
financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen als vermeld in punt a), hebben
een maximale geldigheidsduur van tien jaar vanaf de datum van toekenning van de
financieringsovereenkomst of andere verrichting.
De waarborgen die de Vlaamse Regering naar aanleiding van deze oproep zal verlenen,
kunnen van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 gekoppeld worden aan
financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die aan de voorwaarden voldoen.
De waarborghouder zal, als tegenprestatie voor de waarborg die toegekend is naar
aanleiding van deze oproep, per verbintenis die onder de waarborg wordt gebracht, de
volgende premie verschuldigd zijn: 0,5% x A x B.
In die formule wordt verstaan onder:
A = het bedrag, vermeld in artikel 11, 4°, van het Vierde Waarborgbesluit;
B = de duurtijd in jaren, vermeld in artikel 11, 5°, van het Vierde
Waarborgbesluit.
Het dekkingspercentage, vermeld in artikel 5, §3, van het Waarborgdecreet, bedraagt
maximaal 75%.
Kandidaatstelling
Financiële
instellingen,
maatschappijen
voor
onderlinge
borgstelling,
leasingmaatschappijen en kredietverlenende vennootschappen voor de sociale
economie kunnen zich tot uiterlijk 11 november 2022 kandidaat stellen als
waarborghouder bij PMV-Standaardwaarborgen NV overeenkomstig de voorwaarden,
vermeld in artikel 3 van het ministerieel besluit, het ministerieel besluit
Waarborgregeling Openbare Werken en het ministerieel besluit Waarborgregeling
Leasingmaatschappijen.
Voor meer informatie over 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 bellen naar 02 229 52 60, of surfen naar
http://www.pmvz.eu/#waarborgen.

Deze tekst en alle regelgevende teksten van de Waarborgregeling zijn
beschikbaar op www.pmv.eu/product/waarborgen.
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