
PERSBERICHT - Vlaamse Regering keurt hoger plafond voor 
overbruggingslening goed 
 
Al sinds 28 februari 2022 biedt de Vlaamse Regering de 
overbruggingslening aan. Deze maatregel, oorspronkelijk bedoeld om 
liquiditeitssteun te bieden aan ondernemingen getroffen door Covid-19, 
bleek zeer succesvol om ondernemingen te ondersteunen doorheen deze 
crisis. Het betreft leningen aan een zeer gunstige rentevoet. Op voorstel 
van Vlaams minister van Economie Jo Brouns besloot de Vlaamse 
Regering om de overbruggingslening verder uit te breiden in het kader 
van de huidige energiecrisis. Zo wordt het plafond van de bestaande 
overbruggingslening opgetrokken tot maximaal twee miljoen euro en 
het toepassingsgebied uitgebreid naar grote ondernemingen. 
 
Vlaams minister van Economie Jo Brouns: ‘Naast het steunpakket voor 
bedrijven in de vorm van subsidies hebben we ook de overbruggingslening 
uitgebreid. De sociaaleconomische impact van de energiecrisis is immens. Ook in 
deze voorbije drie maanden heeft deze lening opnieuw haar grote meerwaarde 
bewezen. Met een hoger plafond kunnen we ondernemingen met hogere 
liquiditeitsnoden adequaat ondersteuning bieden, terwijl we een evenwichtig 
geheel bewaken door de rentevoeten te differentiëren in functie van de grootte 
van de onderneming en de gekozen looptijd. Zo ondersteunen we iedereen op een 
correcte en rechtvaardige manier.’ 
 
Overbruggingslening 
De overbruggingslening is een lening die de Vlaamse Regering ter beschikking 
stelt aan Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben. Sinds februari 2022 is 
de eerste variant van de  maatregel bij VLAIO beschikbaar. Het gaat om zeer 
voordelige leningen (1,5% interest), waarmee een kleine onderneming (< 50 
werknemers) toen tot 200.000 euro kon ontlenen en een middelgrote 
onderneming (50 à 250 werknemers) tot maximaal 400.000 euro. 
 



Vervolgens stelde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Brouns deze 
steun ook na juni 2022 verder open aan bedrijven die getroffen werden door 
de economische gevolgen van de oorlogssituatie in Oekraïne. Sinds 10 oktober 
2022 kunnen kmo’s - zowel kleine als middelgrote ondernemingen - 
bovendien tot 750.000 euro ontlenen onder deze maatregel. De Vlaamse 
Regering besliste het maximaal ontleenbare bedrag op te trekken in uitvoering 
van de Septemberverklaring, om zo tegemoet te komen aan de sterk gestegen 
liquiditeitsnoden van onze ondernemers in het kader van de Oekraïne- en 
energiecrisis. 
 
Tot 2 miljoen te ontlenen 
In verdere uitvoering van de Septemberverklaring besliste de Vlaamse 
Regering op voorstel van minister Brouns de overbruggingslening verder uit 
te breiden voor gezonde ondernemingen met liquiditeitsnoden. Zo gaf ze 
vandaag haar eerste principiële goedkeuring aan een nieuwe variant van de 
overbruggingslening, waarbij het maximumplafond wordt opgetrokken tot 2 
miljoen euro, meer dan een verdubbeling van het huidige plafond.  
 
Daartegenover staat dan weer een gedifferentieerde rentevoet, die rekening 
houdt met de looptijd van de lening en de grootte van de onderneming. De 
nieuwe rentevoeten bedragen 2%, 2,5% en 3,5% en dit op basis van de grootte 
van de onderneming en de periode van terugbetaling (36 of 60 maanden). 
Daarbij is ook een mechanisme voorzien om de interestvoeten elk kwartaal te 
evalueren in functie van de algemene evolutie van de basisrentevoet. 
De nieuwe lening wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie voor 
goedkeuring op vlak van staatssteun. De lening wordt verwacht begin 2023 
operationeel te zijn. 
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