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Praktisch

• Webinar wordt opgenomen en is 1 uur na het beëindigen van de webinar

beschikbaar via dezelfde link als de inschrijvingslink

• Slidedeck en andere documentatie kan gedownload  worden in de module 

“Documentatie & links“ aan de rechterkant op het scherm

• Geef ons zeker uw vragen door via de ‘Vraag en Antwoord’ chatbox 

(anoniem) aan de linkerkant op het scherm

• Vragen worden aan het eind van de webinar beantwoord of achteraf via 

mail

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Wat te doen?

Coronavirus

Welke inzichten hebben we na 3 weken en hoe kunnen 
we uw onderneming en bijgevolg de economie op de 
rails houden?

Deze zijn gebaseerd op de vele vragen die wij reeds ontvingen en de stand van 
zaken tot en met 1 april  COB:

- Impact op financiën en cashflow

- Versnelde digitalisering

- Impact op werknemers

- Impact op leveranciers / klanten

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Vijf kwaliteiten die bepalen of u in overlevingsmodus, dan wel in groeimodus handelt in tijden van crisis 

Mission first

Stabiliseer vandaag en benut zowel de energie als de 
beperkingen van moeilijke omstandigheden om morgen 
innovatie te stimuleren. 

Hoe COVID-19 vertalen in een opportuniteit om sterker uit 
deze crisis te komen?

In volle crisis worden veerkrachtige leiders gekenmerkt door wie ze zijn …

De kern van veerkrachtig leiderschap: reageren op COVID-19

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Speed over elegance

(Met moed) doortastend optreden is vaak belangrijker 
dan het perfectioneren ervan.

Hoe stelt u uw teams in staat om doortastend op te reden 
in moeilijke situaties?

Design from the heart

Zoek en versterk oplossingen die aansluiten 
bij uw doel, uw maatschappelijke 
verplichtingen en die het hart van de 
organisatie dienen

Hoe toon je aan je werknemers, klanten, 
verenigingen en ecosysteem dat je het 
beste met elk van hen voor hebt?

Own your narrative

Schets een beeld van een boeiende toekomst en de weg 
die hiernaar leidt waar uw stakeholders zich kunnen in 
vinden en u in ondersteunen

Hoe vult u proactief het informatievacuüm om de 
verspreiding van verkeerde informatie en geruchten tegen 
te gaan?

Embrace the long view

Blijf gefocust op wat er aan de horizon ligt om 
vertrouwen en stabiliteit in uw ecosysteem te creëren

Hoe anticipeert u en reageert u op de nieuwe 
bedrijfsmodellen die na COVID-19 waarschijnlijk zullen 
ontstaan?
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Impact op uw 
financiering en cashflow

Birger Dujardin
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Handelsvorderingen

Intensifieer de collectieprocedure?

Is commercial finance (= factoring) een 
optie? Silent factoring? 

Quid 1 op 1 factoring, 
onder andere via Edebex-platform 
(www.edebex.com) + productfiche in 
bijlage 1)

Negotieer waar mogelijk om betaald te 
worden met voorschotten indien 
business blijft doorlopen

Algemeen

Pro-actieve
communicatie met 
stakeholders teneinde 
verwachtingen te 
kunnen managen! 

Leveranciersschulden

Stop (tijdelijk) met korting contant en 
activeer de contractueel toegelaten 
dagen leverancierskrediet?

Of ga in gesprek met uw leveranciers 
om extra uitstel van betaling te krijgen 
(en documenteer via mail)? 

 Hou rekening met mogelijke impact 
van kredietverzekerde leveranciers!

Voorraad

Momentum om traag roterende 
voorraad van de hand te doen?

Werkkapitaal

Cash is king

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Opex / Capex cutting

Cash is king

• Kosten- en investeringsbewust ondernemen is 
overal de boodschap. Een evidentie! 

• Alle aandacht ging in de eerste plaats uit naar 
tijdelijke werkloosheid arbeiders en bedienden 
(zie bijlage 3) 

• Uitbreidingsinvesteringen worden in de mate van 
het mogelijke uitgesteld

Belangrijk dat boetes in deze worden vermeden?

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Cash is king

Vlaamse overheid

PMV crisiswaarborg voor nieuwe kredieten (zie 
bijlage 6)

• Voorwaarden idem als tweede waarborgregeling

• Nieuw: bestaande schulden tot 12 maand oud 
(ook niet-financiële)!

• Aanvullend aan bestaande waarborgen
Evenwichtstoets netto bancair risico
Nood aan extra PMV waarborgen?  

• https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding
+ productfiche in bijlage 2

Federale overheid

Uitstel van betaling BV/RSZ/btw/VenB voor 2 maand
Dit werd automatisch toegekend zonder intresten en 
boetes (zie bijlage 4)

Negotieer aflossingsplannen RSZ/BV/btw/VenB bij de 
bevoegde overheden (zie bijlage 5)

• naar vernemen zouden aflossingsplannen > 12 
maanden worden toegekend. Uitzonderlijk gezien 
eerder max. 12 maanden

Te veel aan gedane voorafbetalingen 2019 en 
eventueel reeds gedane voorafbetalingen 2020 
versneld terugvorderen?
https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_
beroepen/voorafbetalingen

Uitstel aflossing kredieten en nieuwe 
waarborgregeling (zie volgende slide)

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank zal 240 miljard euro 
vrijmaken om kmo’s te steunen

Het gaat om combinaties van garanties, leningen en 
liquiditeiten voor banken

In Vlaanderen zal de steun verleend worden via PMV

Overheid

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Cash is king
Banken / Leasingmaatschappijen

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Bestaande langetermijnkredieten (Federale overheid  zie bijlage 7, Febelfin zie bijlage 8)

• Algemeen uitstel kapitaalaflossingen van max 6 maanden (einddatum 31/10/2020) zonder extra kosten voor 

‒ Kredieten met een vast aflossingsplan

‒ Kaskredieten en vaste voorschotten

• Komen niet in aanmerking

‒ Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst

‒ Ondernemingen met achterstal op hun lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheid op 1 februari 
2020 of meer dan 30 dagen achterstal op 29 februari 2020

‒ Ondernemingen die niet voldaan hebben aan hun contractuele verplichtingen gedurende de laatste 12 maanden 
voorafgaand aan 31 januari 2020 en een actieve kredietherstructurering doorlopen

• Niet automatisch. Onderneming moet betalingsproblemen ten gevolge van COVID-19 aantonen (daling omzet, 
tijdelijke werkloosheid en / of sluiting) en dit op basis van een kasplan

• PMV (onder andere startlening, kmo-cofinanciering (+)): automatisch uitstel van kapitaalaflossingen ten belope van 
3 maand (reeds actief) en wordt mogelijk verlengd met 3 maand

Aanvraag na 
30/04/20, blijft 
einddatum 
31/10/20
(< 6 maand uitstel!)

Reeds ingediende 
aanvragen opnieuw 
evalueren 
(cfr. nieuwe criteria)

Benut maximaal 
niet opgenomen 
lijnen!

1
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Cash is king
Banken / Leasingmaatschappijen

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Nieuwe kredieten

• Garantieregeling voor nieuwe kredieten (federale overheid - zie bijlage 7)

− Van toepassing op nieuwe kredieten die de banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële ondernemingen, 
kmo's en zelfstandigen

− De waarborg geldt voor nieuwe kredieten die de banken tussen nu en 30 september verstrekken. De 
maximumlooptijd van de nieuwe kredieten bedraagt minder dan 12 maanden

− Per bedrijf worden kredieten tot een maximumbedrag van 50 miljoen gewaarborgd. Voor hogere bedragen is 
goedkeuring van de overheid nodig

• Maximumrente

− 1,25 procent (exclusief 'fee'). Die 'fee' (extra kosten) mag 25 basispunten bedragen voor kredieten aan kmo's en 
50 basispunten voor grote ondernemingen

• Behoefte en terugbetalingscapaciteit dient te worden aangetoond door middel van financieel plan – kasplanning

• De eventuele overlap met de PMV-waarborgregeling wordt momenteel nog onderzocht door PMV (verdere 
informatie hieromtrent volgt)

2
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Cash is king
Toegevoegde waarde M&A & Finance

Belangrijk is dat acties snel
gebeuren. 

Betrokken diensten zijn nu nog niet 
overbelast

Ook de financiële 
steunmaatregelen zijn nu nog 
voldoende aanwezig

Tijdigheid is key!

• Coördinatie contactnames en briefwisseling bevoegde overheidsdiensten 

• Scenario cashflowanalyses: worst case – best case scenario’s

− Inclusief shutdown-scenario

− Inclusief covenanten-stresstest, covenant reset/waivers? 

− Inclusief aandacht voor wederopleving business

− Werkkapitaalbehoefte en –financiering

• Assistentie bij opmaak financiële plannen (op middellange / lange termijn) 
en kasplannen (op korte termijn / op weekbasis)

• Bancaire onderhandelingen

• Evaluatie alternatieve structurele financieringen: sale & lease back?  

• Nationaal en internationaal netwerk

• Financieel netwerk en technieken

• Financial restructuring methodologie

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Debt – (quasi) equity – equity funding

Financieel netwerk en technieken

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Trade buyers
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Methodologie Financial restructuring

Cash is king

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Cash is king

Mogelijke financiële issues als gevolg 
van Corona 

• Druk op cashflows (terugval omzet, 
vaste kosten, uitzonderlijke kosten)

• Druk op werkkapitaal (openstaande 
klanten, achterstanden bij leveranciers, 
overheid)

• Druk op financieringen (hernieuwen 
straight loan, terugbetaling kredieten)

Fase 1:
Analyse (AS IS)

Fase 2: 
Scenario (TO BE)

Fase 3: 
Haalbaarheid

Business and financial review Definiëren voorkeur-
scenario

Financiële 
haalbaarheid

Aftoetsen 
stakeholders

Fase 4: 
Aftoetsing

Financieel, fiscaal, 
juridisch stappenplan

Fase 5: 
Implementatie

Herstelmaatregelen en mogelijke scenario’s Actieplan Financieel plan en 
kasplan

Memorandum Actieplan -
rapportering

Pro’s en Con’sChallenges Cijfers

Probleem / oorzaak Structuur

Lange termijn Financiële partners

Bijsturing Korte termijn Investeerders
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Versnelde digitalisering

Melanie De Crits
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Waarom financiële processen automatiseren?

Intro

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Dataverzameling en input

Dataverwerking

Rapportering

Analyse
Analyse

Rapportering

Dataverwerking

Data-
verz.

Een futureproof-organisatie
= vlotte closing

Verschillende uitdagingen per laag
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Verschillende uitdagingen per laag

Intro

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

PO Factuur Boeking Betaling

Expenses Goedkeuring Betaling

VK facturatie Debiteur

• Verhoging datakwaliteit

• Data is digitaal beschikbaar

• Data is consistent op dezelfde plaats 
beschikbaar

• Data is uniform (uniform proces)

• Data is inherent gereconcilieerd in het 
proces

• Digitale tools helpen om data samen te 
brengen

Sales 

order

Processen en dagdagelijkse werking 
• Digitaal

• Uniform

• Gecontroleerd

Stap 1
• Tijdswinst
• Repetitieve en geautomatiseerde dataflow 

tijdens closing
Dataverzameling en input

Dataverwerking Dataverwerking

Data-
verz.
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Verschillende uitdagingen per laag

Intro

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

Stap 2
• Transformatie
• Toegevoegde waarde naar de business 

brengen

Rapportering

Analyse
Analyse

Rapportering

• Datavalidatie en checks over alle data

• Waar/niet waar

• Rapporten opleveren en de kous is af

• Vaste rapporten

• Gekende tools (Excel)

• Finance eiland

• Uitzonderingen bekijken

• Hoofdzaak/bijzaak

• Het start allemaal bij interpretatie

• We willen komen tot acties / 
stappenplan

• Dynamische dashboards

• Business partner

Controlling DNA van Finance
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Top 9 acties die op de finance transformatie roadmap staan bij private bedrijven

Intro

Vergroot de efficiëntie van 
financiële processen door:

1. Standaardisatie van processen 
(fast close)

2. Digitalisatie van processen via 
digital finance tools

3. Opvolgen van dedicated operational
accountants via gedragsKPI’s

Stimuleer inzichten vanuit 
business finance door:

1. Introductie van de 
digital controller

2. Opmaak van 
insight driven dashboards

3. Gebruik van self service BI

Beperk de risico’s binnen de 
specialist finance domeinen door:

1. Strategische afweging interne resource 
vs partnership expertise

2. Bewaking van de key risico’s via kritische 
controlepunten

3. Digitalisatie van de samenwerking met 
externe finance stakeholders / leveranciers

1 2 3

Welke zijn uw prioriteiten en uw actieplan?
COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Impact op uw personeel

Are you and your people 
okay?

Valerie Devos
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Hoe uw personeelskost beheersbaar houden met een minimale impact op inkomen en jobs?

Covid-19 | Impact op uw werknemers, activiteit en financiën

Continueer de business waar mogelijk1

2

3

Voor alle niet essentiële bedrijven

1. Telethuiswerk is verplicht voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent

2. Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moet de naleving van de regels van 
social distancing gegarandeerd worden

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/covid-19-private-
updates.html?icid=nav2_covid-19-private-updates

(*) nieuw: Vlaamse aanmoedigingspremie onderneming in moeilijkheden

Arbeidsherverdeling

Steunmaatregelen

Mogelijkheden
1. Inhaalrust overuren
2. Vakantie (N-1 / N)
3. Familiaal verlof / onbetaald verlof
4. Thematische verloven / tijdskrediet

5. Flex leave
6. Tijdelijke arbeidsduurvermindering (*)
7. Tijdelijke werkloosheid COVID-19
8. Ontslag

https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/covid-19-private-updates.html?icid=nav2_covid-19-private-updates
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Impact op uw activiteit

Liesl Molinarolli
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Aanneming

Contracten en overmacht

Afwezigheid nieuwe 
opdrachten

Geen vergoeding

Geen algemene 
maatregel sluiting werven

Besmetting hoofd- en/of 
onderaannemer

Social distance /
veiligheid

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Dienstverleningsovereenkomst

Contracten en overmacht

Prestaties niet/beperkt uitvoerbaar

Contractuele afspraken
Geen diensten

= geen vergoeding
Beperkte diensten

= pro rata vergoeding
Gezamenlijk akkoord

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Koop-Verkoop

Contracten en overmacht

Oorzaken

• Tekort aan resources 
(materiaal, werknemers)

• Overmacht

• Contract

A
bv. producent/leverancier

Klant /
Eindgebruiker

B
bv. verkoper

Laattijdigheid van of 
geen levering / oplevering

Activiteit

Mogelijke respons / acties / gevolgen 

• Opschorting
• Annulatie
• Schadevergoeding

• contractueel percentage
• vergoeding geleverde prestaties / 

gemaakte kosten
• enz.

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Handelshuur

Contracten en overmacht

Overheidsmaatregel: 
sluiting horeca/niet-essentiële winkels

Betaling huur + onderhoud 
niet onmogelijk

(inherent bedrijfsrisico)

Geen wanprestatie 
verhuurder Minnelijke oplossing

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Handelshuur

Contracten en overmacht

Minnelijke regeling

(deels) Kwijtschelden van de 
huurgelden

Uitstel van betaling gunnen (modaliteiten: 
periode, terugbetaling in schijven of in 

geheel, rente, etc.)

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Contracten en overmacht

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

• Case by case

• Contractuele afspraken

• Schriftelijk vastleggen 
compromis
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Wrap up

Q&A

Anne-Line Servaes
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Contacteer uw Deloitte contactpersoon of een van volgende personen

Heeft u bijkomende vragen?

Anne Line Servaes

Partner
Gent
aservaes@deloitte.com
+ 32 478 49 16 70

Franky Hillen

Partner
Antwerpen
fhillen@deloitte.com
+ 32 475 75 41 87

David Derhaeg

Partner
Hasselt
dderhaeg@deloitte.com
+ 32 497 05 10 84

Dirk Hermans

Partner
Leuven
dhermans@deloitte.com
+ 32 497 51 53 12

Marino Verhellen

Partner
Kortrijk
mverhellen@deloitte.com
+ 32 497 51 54 85

Henk Hemelaere

Partner
Roeselare
hhemelaere@deloitte.com
+ 32 497 51 53 87

Frederic Boedt

Partner
Brugge
fboedt@deloitte.com
+ 32 473 74 28 17

Vincent Trevisan

Partner
Liège
vtrevisan@deloitte.com
+ 32 475 56 00 35

Pascal Demilecamps

Partner
Bruxelles
pdemilecamps@deloitte.com
+ 32 475 93 07 76

Didier Bouckaert

Partner
Charleroi
dbouckaert@deloitte.com
+ 32 497 51 52 61

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Meer informatie op onze Global website

www.deloitte.com/COVID-19

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key

http://www.deloitte.com/COVID-19
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Cash is king

Bijlagen

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Optimalisatie financieringscapaciteit

Wat?

Financiering van 
uitstaande 
factuur/facturen



Onmiddellijk liquiditeiten 
beschikbaar via online,  
anoniem privéplatform

Toegankelijkheid: binnen 
72 uren

Nadelen?

De debiteur is een 
onderneming uit de 
Benelux, Frankrijk, 
Portugal, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, 
Italië of Gibraltar

Geen publieke 
debiteuren

Voordelen

Voorziet in tijdelijke liquiditeiten bij 
piekmomenten (RSZ, …) 

Structurele groei – startup financiering 

Vanaf 1 minimum factuur van 5.000 EUR 
(incl. btw)

Flexibiliteit: vrije/selectieve keuze van indiening 

Kwaliteit van de debiteuren primeert op uw 
balans: 100 % zeker

Servicemogelijkheden?

Contact ondernemer en 
belegger

Screening vordering

Afsluiten 
kredietverzekering (70 % 
of 90 % garantie)

Opvolging debiteuren –
kennisgeving overdracht 
vordering

Bijlage 1 ― 1 to 1 finance

Voorwaarden?

Bevoorschottings-
percentage: 100 %

Niet vervallen B2B-
handelsvorderingen 

Betalingstermijnen: 
tussen 20 en 120 dagen 

Kosten: ± 4 % inhouding 

Geen concentratie %

Geen bijkomende 
garanties

Koper Debiteur

Verkoper

Verkoopfactuur

Aankoop-
factuur

Kennisgeving 
van overdracht

COVID-19 | Cash management is meer dan ooit key
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Optimalisatie financieringscapaciteit

Wat? Voorwaarden?

Aanvullende waarborg
(bovenop bestaande
zekerheden)

In kader van 
investeringslening of 
werkkapitaallening

Niet voor herfinanciering
bestaande kredieten

Beperken persoonlijke 
borgen

Bank beslist zelf over 
750.000 EUR waarborg

Tot 1.500.000 EUR 
mogelijk mits 
goedkeuring Vlaamse 
minister Economie

Uitwinning?

Bank ontvangt 75 % van 
het openstaand krediet

Bank gaat over tot de 
uitwinning van de 
overige waarborgen

Bank stort maximum 75 
% van de uitgewonnen 
waarborgen door aan 
tweede 
waarborgregeling voor 
een maximumbedrag 
ontvangen van PMV

Voor wie?

Vlaamse bedrijven met 
investering in Vlaanderen 
of buitenland

Buitenlandse bedrijven 
met investering in 
Vlaanderen

Zelfstandigen, vrije 
beroepen, vzw’s, kmo’s
en grote ondernemingen

Bedrag?

Maximum 75 % van de 
betrokken financiering

Tot een bedrag van 
750.000 EUR (500.000 
EUR voor leasing)

Kan worden verhoogd 
naar 1.500.000 EUR mits 
goedkeuring 

Bijlage 2 ― Tweede waarborgregeling

Toepassingsgebied?

Overname financiering: 
pand aandelen +

BBK financiering bij groei: 
pand handelsfonds +

Voorraad en vorderingen 
en debet leveranciers

Kostprijs?

Eenmalige vooraf te 
betalen premie

• bedrag waarborg x 
duur waarborg (in 
jaar) x 0,50 %

• met een maximale 
looptijd van 10 jaar 
(verlengbaar + 5 j.)
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Bijlage 3 tot bijlage 7

Optimalisatie financieringscapaciteit

• Bijlage 3: Corona-uitkering tijdelijke werkloosheid 

• Bijlage 4: Btw: Betalingsuitstel

Bedrijfsvoorheffing (BV): Betalingsuitstel

VenB – RPB – BNI-ven: Betalingsuitstel

• Bijlage 5: Btw: afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsintresten, kwijtschelding boetes

BV: afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsintresten, kwijtschelding boetes

VenB - RPB – BNI-ven: afbetalingsplan, vrijstelling nalatigheidsintresten, kwijtschelding boetes

• Bijlage 6: Uitbreiding waarborgregeling door coronacrisis PMV

• Bijlage 7: Betalingsuitstel bestaande kredieten en garantieregeling nieuwe kredieten en kredietlijnen
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