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PMV in het Vlaamse financieringslandschap

- Vlaams gewest

PMV

- PMV Maatwerk – PMV-Standaardfinancieringen

→ PMV-Standaardleningen & 

→ PMV-Standaardwaarborgen



financiering van een 
overname

Hoe de financieringsstructuur van een 

overname opzetten?



typische financieringsstructuur

Aandelenwaarde

+/- netto financiële schuld (Cash)

Bedrijfswaarde

Transactiekosten

Totaal gebruik van middelen

100

5

105

Aandelenkapitaal

Achtergestelde lening -

‘Vendor Loan’

Bankschuld

Totale financieringsbronnen

40

15

50

105

Korte termijn Kredietfaciliteit

‘Capex’ Kredietlijn

10

10

1 x EBITDA

Met gratieperiode

3 à 3,5 x EBITDA

Werkkapitaal

Investeringen - Overnames

=> Maximum totale ‘leverage’: 4,5x

BronnenGebruik



financiering faciliteren: PMV

Aandelenwaarde

+/- netto financiële schuld (Cash)

Bedrijfswaarde

Transactiekosten

Totaal gebruik van middelen

100

5

105

Aandelenkapitaal

Achtergestelde lening -

‘Vendor Loan’

Bankschuld

Totale financieringsbronnen

40

15

50

105

Korte termijn Kredietfaciliteit

‘Capex’ Kredietlijn

10

10

Cofinanciering

Cofinanciering+

Bedrijfsleningen 

Startlening

Winwinlening

Waarborgen

Gigarant

BronnenGebruik



standaardleningen



standaardleningen: kenmerken & voordelen

Startlening

KENMERKEN

• Achtergestelde lening

• Maximumbedrag: 100.000

• Eigen inbreng: leningbedrag / 4

• Intrestvoet: 3% vast

VOORDELEN

• Soepele formule

• Evaluatie project per project

Cofinanciering

KENMERKEN

• Max 350.000

• Maximum 50% van de globale 

investeringsbehoeften

• Minstens 20% tussenkomst co-financier, 

van de globale investeringsbehoeften

• Interestvoet: 3% 

• Eigen inbreng: min 10% van de totale 

investering (niet geleend)

• Bedrag lening = maximum 4 X eigen 

inbreng

• Grace period: tot 3j (2J:+0,25%; 

3J:+0,50%)

VOORDELEN

• Beperkte waarborgen

• E-evaluatie project per project

Cofinanciering+

KENMERKEN

• Minimum 350.000 - maximum 700.000

• Maximum 50% van de globale 

investeringsbehoeften

• Tussenkomst co-financier, minstens 20% 

van de globale investeringsbehoeften

• Interestvoet: 4,75% 

• Eigen inbreng min 10% van de totale 

investering

• Bedrag lening = maximum 4 X eigen 

inbreng

• Grace period: tot 3j (2J:+0,25%; 

3J:+0,50%)

VOORDELEN

• Beperkte waarborgen

• E-evaluatie project per project



hoe een lening aanvragen bij PMV?

• Rechtstreekse aanvraag via pmv-standaardleningen@pmv.eu

• Vanaf 2022: web-aanvraag  

• Via één van de geregistreerde aanbrengers

• Via een kredietinstelling, fonds of crowdfundingplatform

mailto:pmv-standaardleningen@pmv.eu


succesfactoren

• Voldoende relevante opleiding en/of ervaring

• Aantrekkelijke commerciële ligging en/of concurrentiepositie

• Evenwichtig investerings- en financieringsplan

• Onderbouwd en geloofwaardig financieel plan

• Voldoende kwalitatieve eigen inbreng

• Aantoonbare terugbetaalcapaciteit



kredietproces

Aanvraag

via web en/of 

aanbrenger

Analyse van het dossier

Eventuele bijkomende 

inlichtingen

Herindiening van 

een geweigerd dossier
• Akkoord

• Definitief geweigerd

Beslissing kredietcomité
• Akkoord mits

• Weigering

• Bijkomende inlichtingen

• Onontvankelijk

Kredietvoorstel

Kredietovereenkomst

Doorlooptijd exclusief wachttijd inlichtingen: 3 à 4 weken



standaardwaarborgen

Winwinlening & waarborgen



winwinlening: kapitaal van family, fools, friends & fans

Doel 

particulieren aanmoedigen om 

ondernemers in Vlaanderen te 

financieren dankzij fiscaal 

voordeel en waarborg. 

Voordeel voor de ontlener

• Interest op de lening 

• Jaarlijks belastingkrediet (2,5%)

• Eenmalig belastingvoordeel van 

de verloren hoofdsom bij 

faillissement, stopzetting, 

overlijden

Achtergestelde lening

Rentevoet 

min 0,75% - max 1,5%

Kredietgever

Particulier geeft lening uit 

privévermogen (niet: onderneming, 

(werk)relatie

Totaalbedragen

75.000 per kredietgever

300.000 per kredietnemer

9 aflossingsmogelijkheden

Aanmelding en schrapping

via www.winwinlening.be 



hoe registreren?

1. Online simulatie op winwin.pmv.eu//simulatie

2. Online aanvraag via winwin.pmv.eu

3. Ondertekende kredietovereenkomst binnen de 3 maanden versturen per 

mail naar PMV

4. Registratie door PMV binnen de maand na ontvangst



waarborgen: meer zekerheid bieden

Doel 

een krediet 

financieringovereenkomst toch 

mogelijk maken door 

zekerheden te verschafffen.

Voordeel voor de ontlener

• Eenmalige premie (berekend 

naar bedrag en looptijd van de 

waarborg)

• Tot 75% van de 

financieringsovereenkomst

Maximum bedrag

tot en met 1,5 miljoen euro

Procedure

Automatisch systeem (t.e.m. 

750.000 euro)

Aanvragen

via financiële instelling als 

aanspreekpunt



maatwerk van PMV



op maat gemaakte financieringsoplossingen

Investeringscriteria

• Focus op mature bedrijven met:

• ervaren management team

• track record van positieve cash 

flows

• sterk business plan

• Geen specifieke sector focus

• MBI / MBO / Sponsored LBO / 

Groeifinanciering / Corporate M&A

• Afstemming tussen risico en 

rendement

Eigenschappen

• Flexibele leningen:

• achtergestelde, senior unsecured 

of junior lening

• lange investeringshorizon 

(5 tot 10 jaar)

• flexibel terugbetalingsschema 

(gratie, bullet, balloon)

• Niet dilutieve lange termijn 

financiering

• Ondersteuning van de solvabiliteit 

(achtergestelde lening ≅ quasi-

kapitaal)

• Transparant en snel 

beslissingsproces

Recente transacties

Groeifinanciering

07/2022

Groeifinanciering

02/2022

Groeifinanciering

07/2022

LBO - MBO

05/2022

LBO - MBO

05/2021

Groeifinanciering

09/2022



op maat gemaakte financieringsoplossingen

Senior lening

• Ticket size: 2 mln. euro - …

• Niet achtergesteld

• Intrest: cash

• Looptijd: 5 tot 10 jaar

• Terugbetaling: bullet / aflossend 

met gratie periode

• Beperkte of uitgebreide 

zekerheden

• (Financiële) convenanten in 

functie van business plan

Mezzanine lening

• Ticket size: 

• 700k euro - … 

• Sweet spot: 2 – 10 mln. euro

• Achtergesteld

• Intrest: cash / PIK

• Looptijd: tot 10 jaar

• Terugbetaling: bullet / aflossend 

met gratie periode

• Beperkte zekerheden

Mezzanine Partners 2 

• Partnership tussen PMV 

en Capital@rent

• Fund size: 100 mln. euro

• Focus op high-yield leningen

Welvaartsfonds (WVF)

• Partnership tussen publiek en 

privé

• Focus op het versterken van de 

solvabiliteit en ondersteunen van 

de groei na de corona crisis

• Promotie duurzaamheid

• Achtergestelde leningen, kapitaal 

en hybride financiering 

(converteerbare lening)



Contact

Alex De Ridder

Account manager

Alex.DeRidder@pmv.eu

+32 (0)2 274 63 36



Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel  ∕  T +32 2 229 52 30  ∕  info@pmv.eu  ∕  www.pmv.eu


