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Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor
vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij gevolgen van Covid-19 ondervinden.
Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te
versnellen.

Betalingsuitstel voor voor bestaande ondernemingskredieten
In het kader van de coronacrisis kunnen ondernemingen gedurende maximum 6 maanden
betalingsuitstel krijgen voor de kapitaalaflossingen van hun bestaand ondernemingskrediet. De
interesten blijven wel verschuldigd. Concreet wordt de looptijd van het krediet verlengd met het
aantal maanden verkregen betalingsuitstel. Uitstel kan uiterlijk tot 31 oktober toegekend worden.
Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen. Hierbij worden
geen dossier- of administratieve kosten aangerekend.
Wie komt in aanmerking?
Niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van
volgende 4 voorwaarden voldoen, komen in aanmerking:
1. De onderneming (organisatie) heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:
– De omzet of activiteit is gedaald of zal dalen.
– Er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid.
– De overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de
onderneming.
2.De onderneming (organisatie) is vast gevestigd in België.
3.De onderneming (organisatie) had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen
of sociale zekerheid op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op
haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid op 29 februari 2020.
4.De onderneming (organisatie) heeft bij alle banken haar contractuele kredietverplichtingen voldaan
gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve
kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.
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Welke kredieten komen in aanmerking?
Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:
• Kredieten met een vast aflossingsplan.
• Kaskredieten en vaste voorschotten.

Combating
COVID-19 with
resilience

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming
(organisatie) kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact
opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.
Wanneer?
• Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6
maanden tot 31 oktober 2020.
• Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
• Aanvragen die werden ingediend voor de publicatie van dit charter zullen worden geëvalueerd
volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

www.deloitte.com/
COVID-19

Link naar site:

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Garantieregeling voor nieuwe kredieten en kredietlijnen
Voor bedrijven en zelfstandigen die op zoek zijn naar financiering teneinde de continuïteit van
hun activiteit te garanderen, zal de overheid een garantieregeling activeren voor alle kredieten
en kredietlijnen die opgenomen worden tot 30/09/2020. De maximumlooptijd van deze nieuwe
kredieten bedraagt minder dan 12 maanden. Deze maatregel geldt enkel voor ontleners die geen
betalingsachterstand hadden op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van
minder dan 30 dagen. Het maximale kredietbedrag dat per bedrijf door de staatswaarborg gedekt
wordt, bedraagt 50 miljoen EUR.
Om er voor te zorgen dat het voordeel van de staatswaarborg helemaal wordt doorgeleid aan de
kredietnemer heeft de Federale overheid de vergoedingen vastgelegd:
• de kredietinstelling mag maximum een interest (op jaarbasis) aanrekenen van 1,25 %
• de kredietinstelling mag de gewoonlijke kosten (dossierkosten of reserveringsprovisie) aanrekenen.
• De vergoeding voor de staatswaarborg bedraagt 25 basispunten voor kmo’s en 50 basispunten voor
grote ondernemingen.
Wie speelt welke rol? Op het einde van de garantieregeling zal geëvalueerd worden welke verliezen
geleden zijn:
• Verliezen tot 3 % van de uitgeschreven kapitalen vallen ten laste van de financiële sector.
• Verliezen tussen 3 % en 5 % worden gedeeld tussen de financiële sector en de overheid.
• Verliezen groter dan 5 % worden voor 80 % door de overheid gedragen en voor 20 % door de
financiële sector.
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