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 Waarborg op 

aanvraag/Voorakkoord 
Klassieke snelwaarborg Groene snelwaarborg Snelwaarborg microfinanciering 

Soorten 
toegestane 
kredieten 

 

• professionele gedeelte van 
onroerende investeringen  

• werktuigen, materieel en 
andere roerende goederen; 

• de financiering van 
immateriële investeringen, 
samenstelling van het 
bedrijfskapitaal en de 
wedersamenstelling van het 
bedrijfskapitaal,  

• de overname van een 
handelsfonds, de inschrijving 
op of de aankoop van 
aandelen of maatschappelijke 
rechten; 

• de operaties van financiële 
leasing; 

• de borgstellingskredieten ; 
• de terugbetaling van één of 

meerdere kredieten die in 
aanmerking gekomen 
investeringen gefinancierd 
hebben, voor zover deze 
vervanging een verbetering 
teweeg brengt van de 
financiële structuur; 

• de geïsoleerde inbreng van 
fondsen om de incidentele 
negatieve gevolgen op te 
vangen van een natuurramp, 
werken of een uitzonderlijke 
gebeurtenis zoals bepaald 
door de Minister, en die de 
economische overleving van 
de aanvrager in gevaar 
brengen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle toegelaten kredieten 
voor de waarborg op 
aanvraag, behalve: 
 
• de wedersamenstelling van 

het bedrijfskapitaal; 
• de terugbetaling van één 

of meerdere kredieten die 
in aanmerking gekomen 
investeringen gefinancierd 
hebben; 

• de geïsoleerde inbreng van 
fondsen om de incidentele 
negatieve gevolgen op te 
vangen van een 
natuurramp. 

 
 
 
 
 

Definities; 
De groene investering:  
Investering die het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een kennisgeving 
dat een premie toegekend werd 
in de zin van de organieke 
ordonnantie van 13 december 
2007 met betrekking tot de 
ondersteuning voor de bevordering 
van de economische expansie en 
haar uitvoeringsbesluiten. 
De groene activiteit:  
is een activiteit die beantwoordt 
aan de criteria, erkend door de 
Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering 
 
Alle toegelaten kredieten voor 
de waarborg op aanvraag, 
behalve: 
 
• de wedersamenstelling van 

het bedrijfskapitaal; 
• de terugbetaling van één of 

meerdere kredieten die in 
aanmerking gekomen 
investeringen gefinancierd 
hebben; 

• de geïsoleerde inbreng van 
fondsen om de incidentele 
negatieve gevolgen op te 
vangen van een natuurramp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle toegelaten kredieten voor 
de waarborg op aanvraag, 
behalve : 
 
• de wedersamenstelling van 

het bedrijfskapitaal; 
• de terugbetaling van één of 

meerdere kredieten die in 
aanmerking gekomen 
investeringen gefinancierd 
hebben; 

• de geïsoleerde inbreng van 
fondsen om de incidentele 
negatieve gevolgen op te 
vangen van een natuurramp. 
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 Waarborg op 

aanvraag/Voorakkoord 
Klassieke snelwaarborg Groene snelwaarborg Snelwaarborg microfinanciering 

Dekking 
(percentage 
van 
tussenkomst) 

aflosbare kredieten : maximaal 
65 % van het bedrag, in 
hoofdsom, van het krediet ; voor 
de starters is dit percentage 
maximum 80 %. 
niet-aflosbare kredieten : met 
inbegrip van borgstellings-
kredieten bedraagt de 
tussenkomst maximum 50 %. 

Zie waarborg op aanvraag 
hiernaast 

 
���� 
 
 

aflosbare kredieten : het Fonds 
waarborgt maximum 80% van 
het bedrag van het krediet. 
niet-aflosbare kredieten : het 
Fonds waarborgt maximum 
50%. 

Zie waarborg op aanvraag 
 

Duur van 
tussenkomst 

Aflosbare kredieten :  
• de maximale duur van 

tussenkomst van het Fonds is, 
in principe, 10 jaar. 

Niet-aflosbare kredieten : 
(vb. straight loans, borgstellingen) 
• als het te waarborgen krediet 

lager is dan 500.000€, is de 
duur van tussenkomst 
maximum 5 jaar ; 

• als het te waarborgen krediet 
hoger of gelijk is aan 
500.000€, wordt de duur van 
tussenkomst bepaald door de 
Raad van Bestuur, zonder dat 
deze hoger mag zijn dan 5 
jaar. 

De maximale duur van 
tussenkomst is 5 jaar 
 

aflosbare kredieten  : 
maximum 15 jaar  
niet-aflosbare kredieten : 
maximum 5 ans 

De maximale duur van 
tussenkomst is 5 jaar 
 

Limieten van 
tussenkomst 

Het bedrag van de waarborg mag 
niet hoger zijn dan 500.000€ (met 
inbegrip van de bestaande 
tussenkomsten), behoudens de 
voorafgaandelijke schriftelijke 
toelating van de Minister 

Het bedrag van de waarborg 
moet begrepen zijn tussen 
minimum 20.000€ en 
maximum 50.000€ per 
aanvrager, met inbegrip van 
alle bestaande tussenkomsten 
bij de KI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bedrag van de waarborg is  
maximum 250.000€ per aanvrager, 
met inbegrip van alle bestaande 
tussenkomsten. 

Het bedrag van tussenkomst van 
het Fonds is minimaal 1.000 € en 
moet lager zijn dan 20.000 €, met 
inbegrip van alle bestaande 
tussenkomsten. 
 
Het bedrag van het te 
waarborgen krediet moet lager 
zijn dan 25.000€. 
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 Waarborg op 

aanvraag/Voorakkoord 
Klassieke snelwaarborg Groene snelwaarborg Snelwaarborg microfinanciering 

Andere 
voorwaarden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ratio eigen middelen/totaal 

balans van min 10% project 
inbegrepen 
 

• bedrijfskapitaal is of wordt 
positief 

De solidaire en ondeelbare 
waarborg van een of van de 
vennoten, aandeelhouders, 
beheerders of bestuurders 
wordt bestemd, op zijn minst, in 
het kader van een 
algemene waarborg, voor de 
dekking van het globaal 
risico van het krediet ten 
belope van minstens 50% van 
het bedrag van de waarborg. 
De aanvrager en de 
zaakvoerders (…) mogen niet 
het voorwerp uitmaken van: 
• dagvaardingen RSZ; 
• fiscale achterstand (btw, 

belastingen); 
• eerdere faillissementen; 
• betalingsverzuim bij de 

banken, (Centrale voor 
kredieten aan particulieren) 

• De aanvrager of de actieve 
vennoot moet toegang 
hebben tot de 
beroepsactiviteit. 

• De te garanderen kredieten 
mogen niet het voorwerp 
uitgemaakt hebben van 
een terbeschikkingstelling 
van fondsen door de KI. 

De begunstigde van het krediet 
mag geen vzw zijn. 
 
 
• ratio eigen middelen/totaal 

balans van min 10% 
project inbegrepen 
 

• bedrijfskapitaal is of wordt 
positief 

Zie klassieke snelwaarborg  
hiernaast 

 
���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ratio eigen middelen/totaal 
balans van min 10% project 
inbegrepen 
 

• bedrijfskapitaal is of wordt 
positief 

 

Zie klassieke snelwaarborg  
hiernaast 

 
 

+ 
 
• De aanvrager van de 

Snelwaarborg 
microfinanciering heeft minder 
dan tien loontrekkenden in 
dienst. 
 

• Zijn jaaromzet of zijn totale 
jaarbalans bedraagt minder 
dan 2 miljoen € 
 

• Het Fonds maakt de 
toekenning van deze 
Snelwaarborg voor 
microfinanciering afhankelijk 
van de ondertekening van een 
contract tussen de aanvrager 
van de Snelwaarborg voor 
microfinanciering en een 
boekhouder of een expert-
boekhouder of elke andere 
instelling voor adviesverlening 
aan KMO’s opdat die laatste 
voor de begeleiding van de 
genoemde aanvrager zou 
instaan. 

 
 
• ratio eigen middelen/totaal 

balans van min 10% project 
inbegrepen 
 

• bedrijfskapitaal is of wordt 
positief 
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 Waarborg op 

aanvraag/Voorakkoord 
Klassieke snelwaarborg Groene snelwaarborg Snelwaarborg microfinanciering 

Beslissings-
termijn 

Het Fonds neemt een beslissing 
binnen de 15 werkdagen vanaf de 
ontvangst van het volledige 
dossier. 

Het Fonds neemt een 
beslissing binnen de 8 
werkdagen vanaf de ontvangst 
van het volledige dossier. 

Het Fonds neemt een beslissing 
binnen de 8 werkdagen vanaf de 
ontvangst van het volledige 
dossier. 

Het Fonds neemt een beslissing 
binnen de 8 werkdagen vanaf de 
ontvangst van het volledige 
dossier. 

Bijdrage 
 
 

Aflosbare kredieten  
Een eenmalige initiële forfaitaire 
bijdrage van 0,75% van het 
bedrag van de verleende 
waarborg (0,50 % voor de 
starters), vermenigvuldigd met het 
aantal jaren van tussenkomst van 
het BWF, waarvan : 
• 0,50 % ten laste van de 

begunstigde (0,25 % voor de 
starters) 

• 0,25 % ten laste van de bank 
 

Niet-aflosbare kredieten  
Een eenmalige initiële forfaitaire 
bijdrage van 0,90 % van het 
bedrag van de verleende 
waarborg (0,70 % voor de 
starters) vermenigvuldigd met het 
aantal jaren van tussenkomst van 
het BWF, waarvan : 
• 0,45 % ten laste van de 

begunstigde (0,25 % voor de 
starters) 

• 0,45 % ten laste van de bank. 
 

Zie waarborg op aanvraag 
hiernaast 

 
���� 

 

Aflosbare kredieten 
Een eenmalige initiële forfaitaire 
bijdrage van 0,50 % van het 
bedrag van de verleende 
waarborg, vermenigvuldigd met 
het aantal 
jaren van tussenkomst van het 
BWF, waarvan : 
• 0,25 % ten laste van de 

begunstigde  
• 0,25 % ten laste van de bank 

 
Niet-aflosbare kredieten  
Een eenmalige initiële forfaitaire 
bijdrage van 0,70 % van het 
bedrag van de verleende 
waarborg, vermenigvuldigd met 
het aantal jaren van tussenkomst 
van het BWF, waarvan : 
• 0,25 % ten laste van de 

begunstigde  
• 0,45 % ten laste van de bank. 

 
 

Zie waarborg op aanvraag  

 


