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Vooraf
De opdracht van het Brussels Waarborgfonds (BWF) bestaat erin om aan kredietinstellingen, middels
betaling van een premie, een deel van de waarborgen te verstrekken die ze eisen van KMO's en
zelfstandigen voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo
vergemakkelijkt het BWF de toegang tot bankkredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
zelfstandigen, ZKO's en KMO's.
Sinds enkele jaren stelt het Fonds een aanzienlijke daling van zijn activiteiten vast. Omwille van deze
daling van de activiteiten werd er een denkoefening uitgevoerd om de meest geschikte instrumenten
te bepalen om de bankfinancieringsketen zo goed mogelijk aan te vullen ten gunste van de Brusselse
ondernemingen. Daarom wordt voorgesteld om de producten te hervormen en er nog slechts twee
aan te bieden, met name :
•

•

Rechtstreekse waarborg : deze dekt klassieke krediet- en waarborgdoeleinden (onroerend
goed, meubilair, overname van handelsfonds, enz.), is beperkt tot 500.000 euro en de bank
beslist hierover. Dit product zal worden toegekend dankzij een halfautomatische procedure
waardoor de waarborg in zeer korte tijd kan worden verkregen ;
Waarborg op aanvraag : deze omvat zowel klassieke krediet- en waarborgdoeleinden als meer
complexe gevallen (kredietherstructurering, onroerende leasing, kredietverhoging, enz.). Het
BWF beslist hierover na een grondige financiële analyse en het bedrag kan tot 500.000 euro
oplopen.

De ontwerpbesluiten bepalen bovendien dat het Fonds ook een provisie zal kunnen betalen tijdens
het jaar van de opzegging (beëindiging van het krediet door de bank). Deze provisie vormt een
voorschot op de laatste betaling die het Fonds aan de bank moet uitvoeren.
Bovendien zijn de volgende overgangsmaatregelen voorzien : de huidige waarborgproducten blijven
onderworpen aan de regelgeving die van toepassing was op het moment dat het Fonds zijn akkoord
heeft gegeven. Het Fonds zal echter ook voor deze dossiers een provisie kunnen toekennen.
Tot slot zal er ook een raamovereenkomst worden ondertekend tussen elke bank en het Fonds. Deze
raamovereenkomst zal de toepassing definiëren van de principes die zijn vastgelegd in de ordonnantie
en de twee ontwerpbesluiten. Ze zal met name de inhoud bepalen van formulieren, documenten en
nuttige voorafgaande informatie tussen de bank en het Fonds, maar ook het globale jaarlijkse
maximumvolume van de rechtstreekse waarborg, evenals de situaties tijdens de looptijd van een
waarborg die een beslissing van het Fonds of een eenvoudige inlichting van de bank zullen vereisen.
Tot slot zal elk relevant element dat nuttig is voor de goede uitvoering van de rol van het Fonds en de
bank in de raamovereenkomst worden opgenomen.
Brupartners heeft zich hierover al uitgesproken in het kader van een bijdrage die op 2 maart 2020 werd
gepubliceerd1 .
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Advies
1. Algemene beschouwingen
Brupartners sluit zich aan bij de filosofie van het ontwerp tot hervorming van het BWF, dat is
gebaseerd op de invoering van halfautomatische producten waarmee bankwaarborgen in veel kortere
termijnen kunnen worden verleend dan nu het geval is, ten behoeve van ondernemers die daarom
vragen.
Brupartners merkt ook in positieve zin op dat dit ontwerp geen bijkomende complexiteit voor de
ondernemers met zich meebrengt, gezien het niet fundamenteel afwijkt van wat elders al bestaat,
binnen Sowalfin in Wallonië en PMV in Vlaanderen. Ook zal gebruik worden gemaakt van een
informaticasysteem dat reeds gekend is door de bankinstellingen.

2. Bijzondere beschouwingen
2.1 Voorbeeldfunctie op sociaal en milieuvlak
Brupartners stelt vast dat het begrip « voorbeeldfunctie » op sociaal en milieuvlak hier wordt gebruikt,
terwijl de besprekingen hierover in het kader van de Gewestelijke Strategie voor Economische
Transitie (GSET) zullen plaatsvinden. Hij verbaast zich hierover en vraagt om rekening te houden met
de opmerkingen die in het kader van de besprekingen inzake de GSET werden geformuleerd.
Brupartners vraagt dat dit begrip « voorbeeldfunctie » volledig zou worden overlegd en besproken
voordat het wordt gebruikt, teneinde de rechtszekerheid te waarborgen van de acties die van deze
definitie gebruik kunnen maken. Het is voor Brupartners van belang dat deze bespreking geen
belemmering zou vormen voor de snelle invoering van de methode voor de halfautomatische
toekenning van de waarborgen.

2.2 Sensibilisering
Brupartners wenst dat het Fonds in zijn communicatie de ondernemers sensibiliseert en informeert
over de inherente gevaren voor mislukking die verschillen al naargelang men als een natuurlijk persoon
of onder de vorm van een vennootschap werkzaam is.
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