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INTRODUCTIE 
 
Als gevolg van het coronavirus kan de financiële performance van veel 

ondernemingen onder druk komen te staan. Wij krijgen binnen AKD dan ook veel 

vragen van ondernemers over hun financiering, bijvoorbeeld op het gebied van de 

gevolgen voor bestaande financiering, het aantrekken van aanvullende financiering, 

maar ook over wat een ondernemer kan en mag doen indien financiering niet langer 

toereikend blijkt. 

 

Wat staat u mogelijk te wachten? Hoe kunt u zich voorbereiden? En waar kunnen wij u 

bij op weg helpen? 

  

Het werkkapitaal van mijn onderneming is gefinancierd op basis 
van bevoorschotting en mijn omzet is door het Coronavirus 
weggevallen, Hoe kom ik in het huidige klimaat aan 
financiering?  
 
Ondernemingen zien banken vaak als het eerste aanspreekpunt als het op financiering 
aankomt en de Belgische financiële sector heeft tevens, samen met het Ministerie van 
Financiën en met de steun ban de Nationale Bank van België een overeenkomst 
uitgewerkt inzake het verstrekken aan kredieten aan levensvatbare bedrijven die door 
de coronacrisis in moeilijkheden verkeren. Uiteraard zijn er ook andere 
financieringsvormen die voor uw onderneming interessant kunnen zijn, al lijken een 
aantal hiervan momenteel minder opportuun gelet op het huidige beursklimaat.  
 
Aandelen en obligaties 
Het uitgeven van aandelen of obligaties is een veelvoorkomende manier waarop 
kapitaal wordt aangetrokken. Het verschil tussen ‘aandelen’ en ‘obligaties’ is dat 
aandelen winst- en stemrecht verschaffen aan de aandeelhouder. De aandeelhouder 
kan daarmee de koers van de onderneming bepalen, terwijl dit niet het geval is bij 
obligaties. Obligaties daarentegen leveren minder profijt op, aangezien zij een vaste 
rente hebben. Tegelijkertijd verschaffen zij ook meer zekerheid, omdat zij een vaste 
looptijd hebben en de obligatiehouder zijn inbreng aan het eind van de looptijd 
terugkrijgt. 
 
Crowdfunding 
Door de opkomst van social media is waar te nemen dat veel startups hun financiering 
rondkrijgen met crowdfunding. Het nadeel van deze financieringsvorm is echter dat het 
vaak geen hoge opbrengsten oplevert en dat de opbrengst veelal een aanvulling vormt.  
 
Business Angels 
De zogenoemde Business Angels kunnen ook bijdragen aan de financiering van uw 
onderneming. Dit zijn vermogende privépersonen die uit een zakelijk oogpunt 
investeren in een onderneming. Deze Business Angels verschaffen niet alleen kapitaal, 
maar brengen ook kennis, ervaring en een breed netwerk met zich mee.   



  

  

 

  

  

 

 
Factoring 
Factoring is ook een mogelijkheid om kapitaal aan te trekken. Bij factoring draagt u de 
vorderingen die u heeft op uw debiteuren over aan een factoringmaatschappij. Deze 
keert niet het volledige bedrag uit, maar een deel ervan. Voorbeeld: u hebt een vordering 
ter hoogte van €100. U draagt deze over aan de factoringmaatschappij voor €80. U lijdt 
weliswaar €20 verlies, maar u heeft wel het overgrote deel van uw vordering weten te 
incasseren.  
 
Leasing 
Heeft u ten behoeve van uw bedrijfsuitoefening bijvoorbeeld voertuigen of machines 
nodig? Dan kan leasing uitkomst bieden. Voorbeeld: u verkoopt uw machine aan partij 
A. Hiervoor krijgt u het volledige koopbedrag betaald. Nadat u de machine heeft 
verkocht, gaat u deze meteen leasen tegen een vast maandelijks bedrag. Vervolgens 
kunt u na afloop van de leaseperiode de machine tegen een symbolisch bedrag 
overnemen.  
 

Is dit de juiste tijd om nieuw krediet aan te trekken? 
 
De banken volgen ongetwijfeld de ontwikkelingen op de voet. Alhoewel dit onzekere 
tijden zijn voor zowel ondernemers als banken, hebben Belgische banken in 
samenwerking met de Belgische overheid laten zien dat zij de handen ineenslaan en 
maatregelen nemen om ondernemers in deze zware tijden zoveel mogelijk 
ondersteuning te bieden.  
 
Zo heeft de Belgische financiële sector samen met de minister van Financiën, en met 
ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt voor 
levensvatbare bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen. Deze overeenkomst 
is gebaseerd op twee pijlers: 
 
1. De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en 

zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te 
hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 
2020, en dit zonder aanrekening van kosten. 
 

2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten 
en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken 
verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. 

 
De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben: 

 Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro. 

 Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 
12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 
worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.  

 Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen 
er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De 



  

  

 

  

  

 

lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt: 
o De eerste 3% aan verliezen op het totaal aan nieuwe kredieten zal volledig 

door de financiële sector worden gedragen. 
o Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden 

door de financiële sector en 50% door de overheid. 
o Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden 

door de overheid en 20% door de financiële sector. 
 

Wat doet de rente op dit moment?  
 
Als gevolg van de coronacrisis is de korte- en langetermijnrente gedaald. Banken die 
de kredietverlening aan de getroffen ondernemingen stabiel willen houden, mogen bij 
de ECB geld lenen aan een rente van maar liefst -0,75 procent. Dit is spotgoedkoop en 
nooit gezien. Dit betekent dat het goedkoper is geworden om geld te lenen bij 
bijvoorbeeld een bank. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de ECB de rente 
verder zal verlagen. Verder wordt verwacht dat de Europese Commissie en andere 
Europese instanties actie zullen ondernemen. Daarnaast kunt u ook steeds de risico’s 
van fluctuerende of eventueel stijgende rentes afdekken door een zogenaamde “hedge” 
af te spreken met uw financier. 
 

Waar moet ik als bestuurder op letten als mijn onderneming 
financiële problemen ondervindt door het Coronavirus?  
 

o wat zijn bij uitstek de punten waarop ik moet letten binnen mijn 
organisatie? 

Onder de huidige omstandigheden is het nog belangrijker dan anders om goede 
liquiditeitsprognoses voor te bereiden. Gelet op de bijna dagelijks veranderende 
omstandigheden ontkomt bijna geen enkele organisaties aan het opschroeven van de 
frequentie van managementrapportages. Hierdoor is het beter mogelijk om tijdig bij te 
sturen bij significante veranderingen. 
 
De managementinformatie is daarnaast belangrijk om te zien of nog voldaan wordt aan 
alle ratio’s en andere convenanten in de kredietdocumentatie. Wanneer dit niet langer 
het geval is, lijkt het verstandig om in overleg te treden met uw financier. 
 
Tot slot kunt u deze managementinformatie gebruiken om te zien of uw onderneming in 
staat is en blijft om aan de lopende verplichtingen te blijven voldoen, zoals de uitbetaling 
van salarissen en de huurbetalingen. 
 

o kan ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als 
mijn vennootschap niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen? 

In het onverhoopte geval dat uw onderneming door de huidige crisis niet langer aan 
haar verplichtingen kan voldoen, leidt dat in het slechtste geval tot een faillissement. 
Een curator of schuldeisers van de onderneming kunnen dan mogelijk u als bestuurder 
aansprakelijk stellen voor de door hen geleden schade. 
 



  

  

 

  

  

 

o mag ik aanvullende zekerheden verstrekken op verzoek van mijn 
schuldeisers? 

Meestal is in de kredietdocumentatie opgenomen dat uw financier mag vragen om 
aanvullende zekerheden. Is dat het geval is het over het algemeen toegelaten of zelfs 
verplicht om deze aanvullende zekerheden aan uw financier te verstrekken, ook als de 
financier geen extra krediet geeft.  
 
Nieuwe financiers of bestaande financiers die aanvullend krediet verstrekken zullen om 
nieuwe of aanvullende zekerheden vragen. Dit is uiteraard toegestaan. 
 
Het is niet altijd toegestaan om handelscrediteuren tegemoet te komen wanneer zij voor 
hun bestaande vorderingen om zekerheid vragen. Dit hangt af van de specifieke 
omstandigheden van het geval.  
 

o ik kan verplichtingen onder contracten de komende tijd niet voldoen, 
waar moet ik op letten en kan ik gelet op het Coronavirus onder de 
verplichtingen uitkomen? 

Wanneer u voorziet dat de onderneming niet (tijdig) aan al haar verplichtingen kan 
voldoen als gevolg van de Coronacrisis, komt u mogelijk een beroep toe op overmacht, 
onvoorziene omstandigheden of contractuele force majeure-bepalingen. 
 
Een beroep op overmacht is voornamelijk kansrijk indien uw onderneming vanwege de 
wettelijke corona-maatregelen wordt belemmerd de prestatie zelf (tijdig) te verrichten. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een groot evenement niet door kan gaan door 
het verbod daarop. 
 
Er zal eerder sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Belgische contracten 
worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Op basis hiervan dienen partijen 
over en weer rekening houden met elkaars belangen. De redelijkheid en billijkheid 
kunnen aanleiding geven voor een plicht om opnieuw te onderhandelen. Als 
onderhandelingen geen soelaas bieden kan onder omstandigheden via de rechter 
aanpassing van het contract worden gevorderd. 
 
Tot slot is het mogelijk dat het contract een force majeure-bepaling bevat. In dat geval 
wordt door uitleg van die bepaling bepaald of de Coronacrisis of de gevolgen daarvan 
kwalificeren als overmacht of een onvoorziene omstandigheid in de zin van het contract 
en, zo ja, wat de rechtsgevolgen daarvan zijn (zoals bij voorbeeld (tijdelijke) opschorting, 
heronderhandelingsplicht, (gedeeltelijke) ontbinding of wijziging). 
 

 

Contact:  
Vincent Bettonville    Jasper Verhoog 

E: vbettonville@akd.eu   E: jverhoog@akd.eu 

T: +31 6 46 70 07 46    T: +31 6 55 39 58 04 
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