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lashback naar maart 2020. 
De corona-epidemie duwt 
het land in lockdown. On-
dernemingen moeten de 
deuren sluiten en zien hun 
omzet en hun cashflow in 
elkaar stuiken. Minister van 
Financiën Alexander De 
Croo (Open Vld) tekent, in 
samenwerking met de Nati-
onale Bank en de banksec-
tor, een noodplan uit om 
bedrijven zuurstof te geven.

Dat federale bankenplan bestaat 
uit twee delen. Enerzijds verlenen 
de banken uitstel van betaling aan 
particulieren voor hypothecaire 
leningen en consumentenkredie-
ten, en aan bedrijven voor de kapi-
taalaflossingen van hun onderne-
mingskrediet. Dat systeem werkt 
prima, er wordt massaal gebruik 
van gemaakt. Eind augustus ston-
den meer dan 120.000 woonkre-
dieten op pauze voor een bedrag 
van 12,8 miljard euro. 136.000 on-

dernemingskredieten kregen 
 uitstel van betaling voor een 
 bedrag van 23,4 miljard euro. In 
meer dan 80 procent van de geval-
len gaat het om kmo’s en zelfstan-
digen.
“Samen met de maatregelen voor 
tijdelijke werkloosheid en het uit-
stel van belasting-, btw- en RSZ- 
verplichtingen heeft het moratori-
um veel ondernemingen tijd en 
zuurstof gegeven”, zegt Philippe 
Artois, financieringsspecialist voor 
kmo’s en familiebedrijven bij De-
loitte Private. “Voor bedrijven die 
zwaar werden getroffen door de 
lockdown of die over weinig buf-
fers beschikten, was het uitstel 
van betaling hoogst welkom.”
Intussen is het betalingsuitstel 
verlengd tot eind december, zowel 
voor particulieren als bedrijven. 
Maar die verlenging gebeurt niet 
automatisch. “Klanten moeten dat 
uiterlijk op 20 september bij hun 
bank aanvragen”, benadrukt Jo-
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BAZOOKA’S WORDEN WEINIG GEBRUIKT

‘Opgelet voor 
een vals gevoel 
van veiligheid’
Het federale bankenplan werd midden juli aangepast om de 
kredietverstrekking door de banken aan kmo’s te verzeke-
ren. Maar ook van die bazooka 2.0 wordt voorlopig weinig 
gebruikgemaakt. Hebben onze bedrijven dan geen liquidi-
teitsproblemen? PAT R I C K  C L A E R H O U T
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han Bortier, directeur van de stu-
diedienst van de zelfstandigen-
organisatie Unizo.

Waterpistool
Het tweede deel van het banken-
plan loopt bijlange niet zo goed als 
de moratoria. Het gaat om een por-
tefeuille van 50 miljard euro, die in 
april werd gecreëerd voor over-
bruggingskredieten die de banken 
aan bedrijven verschaffen, en 
waarvoor de overheid zich garant 
stelt. Het instrument werd ge-
meenzaam ‘de bazooka’ genoemd, 
wellicht in de hoop dat alle liquidi-
teitsproblemen zouden worden 
weggeblazen door er 50 miljard 
tegenaan te gooien.
De bazooka bleek in de praktijk 
echter een waterpistool te zijn. Er 
zijn voor amper 1 miljard euro 
nieuwe kredieten met een over-
heidswaarborg verstrekt, schatten 
experts. Het systeem had belang-
rijke minpunten. Zo gold het enkel 
voor kredieten tot maximaal een 
jaar. Dat bleek al snel een te korte 
periode. “De impact van de coro-
nacrisis zal langer voelbaar zijn 
dan gedacht”, zegt Artois. “Sommi-
ge bedrijven konden onmogelijk al 
na een jaar het krediet volledig 
terugbetalen. Ze dreigden met 
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Er is voorlopig weinig vraag 

naar extra kredieten.
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een herfinancieringsrisico opgeza-
deld te raken.”
Bovendien was de stimulans voor 
de banken klein. De overheids-
garantie trad pas in werking nadat 
de banken 3 procent van de globa-
le kredietverliezen zelf hadden 
 geslikt. De maximale rente van de 
kredieten werd vastgelegd op 1,25 
procent, inclusief de vergoeding 
voor de overheidswaarborg (25 of 
50 basispunten, in functie van de 
grootte van de onderneming). Die 
vergoeding gaat naar de staat, niet 
naar de banken. Kortom, de ban-
ken hadden amper een winstmar-
ge en draaiden zelf op voor de eer-
ste verliezen.

Grotere garantie
Midden juli keurde de regering 
een nieuwe regeling goed, die aan 
die tekortkomingen tegemoet-
komt. In de portefeuille van 
50 miljard is 10 miljard euro uitge-
trokken voor kredieten met een 
looptijd van maximaal drie jaar, 
specifiek voor kmo’s (maximaal 
250 personeelsleden en tot 50 mil-
joen euro omzet). “De langere 
looptijd beantwoordt veel beter 
aan de financieringsbehoefte van 
kmo’s”, zegt Bortier.
De bazooka 2.0 is ook interessan-
ter voor de banken. De overheid 
garandeert nu bij elk individueel 
krediet vanaf de eerste euro 80 
procent van het kredietbedrag. De 

rente voor de kredieten is opge-
trokken tot maximaal 2 procent, 
exclusief de vergoeding voor de 
overheidsgarantie.
Volgens Johan Guldix, senior ad-
viseur bij Voka, zijn de bedrijven 
tevreden met de nieuwe regeling, 
al is de vraag nog beperkt: “Het 
aangepaste bankenplan is vrij 
nieuw. Voorlopig krijgen wij geen 
signalen van grote liquiditeits- of 
solvabiliteitsproblemen bij onze 
leden. De vraag is nog klein, maar 
ik verwacht dat ze in het najaar zal 
aanzwellen.”
Johan Bortier denkt dat vooral 
 bedrijven in zwaar getroffen sec-
toren een beroep zullen doen op 
de bazooka 2.0: “Bedrijven in de 
evenementenbranche, de horeca 
en de non-foodretail. Kleding- en 
schoenwinkels bijvoorbeeld moe-
ten hun nieuwe collectie bestellen, 
maar hebben daar vaak onvol-
doende geld voor. Nu de overheid 
80 procent van de eventuele ver-
liezen voor haar rekening neemt, 
hoop ik dat de banken er voluit 
 tegenaan gaan, om de kmo’s en de 
zelfstandigen uit alle branches te 
ondersteunen.”

Afwachten
Toch is de vraag naar kmo-kredie-
ten van de tweede bazooka laag, 
bevestigt Philippe Artois. “De 
overheidsmaatregelen hebben 
veel bedrijven zuurstof gegeven, 

waardoor ze nu een beetje de kat 
uit de boom kijken. Zolang de 
nood aan bijkomende financie-
ring niet acuut is, wacht men af.”
Artois waarschuwt voor een vals 
gevoel van veiligheid: “Veel be-
drijven hebben de voorbije maan-
den veel werk gehad om hun or-
derportefeuille uit te voeren, 
maar ze moeten verder kijken. 
Wat met het orderboek voor vol-
gend jaar? Zijn er voldoende mid-
delen voor de normale afbetalin-
gen als de moratoria aflopen? Het 
wordt een belangrijk najaar. Als 
de nervositeit opnieuw toeneemt, 
verwacht ik een toename van de 
kredietvraag, en dan kan de ba-
zooka het verschil maken.”
Tegelijk merkt Artois dat de ban-
ken strenger toekijken op de kre-
dietvoorwaarden en de cijfers, en 
dat kan een rem zetten op de kre-
dietverstrekking: “De banken zijn 
selectiever en kijken nauwer toe 
op parameters zoals de verhou-
ding tussen de netto schuldgraad 
en de bedrijfscash flow. Elk dos-
sier staat of valt met de terugbe-
talingscapaciteit. In sommige ge-
vallen eisen de banken een grote-
re inspanning van de aandeelhou-
ders, of hogere waarborgen.”
“Bedrijven die wendbaar zijn en 
hun businessmodel herdenken, 
hoeven zich weinig zorgen te 
 maken. Zij zullen wel een krediet 
krijgen”, besluit Artois. “Maar 
voor wie bij de pakken blijft zit-
ten, zal het minder vanzelfspre-
kend worden.”
De adviseur van Deloitte Private 
raadt zijn klanten aan proactief te 
bekijken of bijkomende financie-
ring nodig is, en welke vorm die 
het best aanneemt. “Niet-bancai-
re financiering zal wellicht aan 
belang winnen. Er is heel wat in-
teresse voor de achtergestelde le-
ningen die PMV aanbiedt. Ook
family offices en bevriende onder-
nemers zijn een alternatief.” z
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‘De banken 
zijn 
selectiever 
in hun 
krediet-
verstrekking’
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NIEUWE KREDIETEN AAN ONDERNEMINGEN (MET EN ZONDER STAATSGARANTIE)

Kmo’s (incl. zelfstandigen)  Grote ondernemingen

Aantal (in eenheden) Bedrag (in miljoen euro) Aantal (in eenheden) Bedrag (in miljoen euro)

Maart 2020  30.231 3262 1576 1860

April  17.838 1970 2672 2127

Mei  15.203 1870 1937 2507

Juni  20.473 2212 2448 2560

Juli 16.314 1826 1877 2296

Bron: Febelfin


	PDFPage
	PDFPage2

