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Productfiche Advance-lening  

St’art SA 
 

Operator  Beleggingsfonds St’art nv 

Oorsprong van 
het kapitaal 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geëxploiteerd door BEW) 

Beschikbaar 
bedrag  

5 miljoen euro  

Aard van de 
tussenkomst 

Advance-lening ter dekking van de geldelijke middelen in het kader van de 
COVID-19-gezondheidscrisis  

Bedrag  Van 10.000 tot 150.000 euro 

Vaste  rentevoet 2% 

Looptijd  48 maanden na de toekenningsbeslissing (of 60 maanden in sommige 
gevallen, zie FAQ)  

Duur van de 
terugbetaling  

36 maanden 

Begindatum van 
de terugbetaling 

12 maanden na de toekenningsbeslissing (of 24 maanden in sommige 
gevallen, zie FAQ)  

Wie is 
subsidiabel? 

● Zko’s en kmo’s  

 ● Ondernemingen uit de evenementen- en cultuursector  

 ● Bestaat minstens sinds 01/01/2019  

 ● Heeft op 31/12/2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 ● Heeft op financieel vlak zwaar te lijden onder de context van de COVID-19-
gezondheidscrisis  

 ● Was op 31/12/2019 (vóór de gezondheidscrisis) nog niet in moeilijkheden  

 ● Zal dankzij de toekenning van de gevraagde lening ten laatste na de termijn 
van vier jaar weer leefbaar zijn, op basis van een businessplan waaruit de 
rentabiliteit blijkt en dat op de datum van de aanvraag up-to-date is  

 ● Heeft geen sociale of fiscale lasten (behalve een met de bevoegde overheid 

overeengekomen afbetalingsplan of een geschil bij de bevoegde 

beroepsinstantie)  

 ● Heeft op het ogenblik van de aanvraag geen krediet dat door een financiële 

of kredietinstelling werd opgezegd  

 ● Kreeg niet al eerder meer dan 200.000 euro van de-minimissteun1 over een 

periode van drie belastingjaren 
 

● Eén Advance-lening per onderneming  
 

● De onderneming kan een vzw zijn, op voorwaarde dat ze autonoom is2 

 
1 De-minimissteun is overheidssteun voor een laag bedrag. Zie De-minimisregel — Aanmeldingsvrijstelling voor 

kleine bedragen aan staatssteun (europa.eu) 

 
2 Een vzw wordt als autonoom beschouwd ten overstaan van de overheid als aan de volgende drie 

voorwaarden voldaan is: 

o het maatschappelijke doel in de statuten is van economische aard; 

o de inkomsten van overheidsfinanciering, bijdragen van leden en schenkingen bedragen niet 

meer dan 50% van het totaal van de inkomsten; 

o maximum 25% van de leden van de besluitvormingsorganen (Raad van Beheer en Algemene 

Vergadering) vertegenwoordigt een openbaar lichaam (gemeente, OCMW, enz.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0802_2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0802_2
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Betrokken 
sectoren  

● Productiebedrijf dat de bedoeling heeft om publiek te ontvangen en actief is 
in een of meer van de onderstaande domeinen:  

Museumwerking en erfgoedkennis  
Podiumkunsten 
Muziek 

● Onderneming die cultuurevenementen organiseert en regelmatig op cultureel 
vlak actief is  
● Beheer van een of meer theaters of bioscopen  
● Ondersteuning van productiebedrijven in de evenementen- en cultuursector 
(klank, licht, decor, uitrusting, enz.)  

Interventiewijze  BEW kan alleen en zonder privécompensatie tussenbeide komen ter 
aanvulling van de maatregelen van de federale en regionale overheden  

Interventiekader  De-minimisregelgevingskader 

Kader voor de 
toekennings-
beslissing  

BEW en ST’ART (raad van bestuur)  

Geldigheidsduur 
van het product  

Van 22/09/2022 tot 15/11/2022 

Analysemethode  Elk geval wordt afzonderlijk geanalyseerd op basis van het businessplan 
waaruit de leefbaarheid van de onderneming blijkt, en van de andere vereiste 
documenten; verder wordt het terugbetalingsvermogen gecontroleerd voor de 
periode van de Advance-lening, waarbij rekening wordt gehouden met de 
COVID-19-risicofactor.  

Garantie  Niet van toepassing  
  

Criterium voor 
toegang tot dit 
product  

● Op 31.12.2019, mag de onderneming mag niet in moeilijkheden zijn zoals 
gedefinieerd door de Europese Unie. Wordt beschouwd als zijnde in 
moeilijkheden:   
→Als de eigen middelen gedaald zijn tot minder dan de helft van het 
maatschappelijk kapitaal, waarbij meer dan een kwart van dit kapitaal in de 
loop van de voorbije 12 maanden teniet is gegaan;   
→Als voldaan is aan de voorwaarden om te worden onderworpen aan een 
collectieve insolventieprocedure en met name als de onderneming een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) aangaat;   
→Voor de autonome* vzw’s gelden de volgende criteria: de vzw moet een 
overgedragen resultaat hebben dat hoger is dan of gelijk aan nul en haar 
structurele financieringen mogen niet in het gedrang zijn.  

Modaliteiten voor 
hoger beroep van 
de lening  

http://www.start-invest.be/Advance-lening 
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