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Coronacrisis

Hoe kan uw bank u helpen om de
coronacrisis door te komen
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Als bank-verzekeraar wil KBC de klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven en
organisaties) die het extra moeilijk hebben als gevolg van de coronapandemie maximaal
bijstaan en op die manier zijn verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze
ongeziene crisis.
Bart Verstrynge, KBC
Het is een open deur intrappen om te
stellen dat de impact van de coronacrisis op de sierteeltsector heel groot
is. Echter zal de financiële impact
verschillend zijn op elk individueel
bedrijf, zowel in grootte als in tijdsduur. Door de onzekerheid over het
verder verloop van de crisis is het
veelal niet mogelijk de volledige
reikwijdte van de financiële impact nu
reeds in te schatten. Op korte termijn
kunnen de maatregelen binnen het
Federaal akkoord (of die momenteel
nog in uitwerking zijn) enige ademruimte bieden. Op iets langere termijn
zal dit voor jouw bedrijf misschien
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niet voldoende zijn. Het is dan ook
essentieel om de komende weken te
gebruiken om de volledige financiële
impact zo goed mogelijk in te schatten, zodat de bijkomende maatregelen
op maat van uw bedrijf voldoende
soelaas bieden.

Akkoord Febelfin, NBB,
minister De Croo
Wegens de omvang van de crisis
zowel in grootte als in aantal getroffen sectoren, werden globale maatregelen uitgewerkt. Op 31 maart kondigden federaal minister van

Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin een
eerste luik aan, dat ondernemers
toelaat kosteloos een uitstel van
kapitaal van maximaal 6 maand op
hun ondernemingskredieten te bekomen. Concreet wil dit zeggen dat voor
aanvragen voor betalingsuitstel tot en
met 30 april 2020 de terugbetaling
van kapitaal maximaal 6 maanden
opgeschort wordt tot uiterlijk
31 oktober 2020. Voor aanvragen na
30 april 2020 blijft de einddatum
uiterlijk 31 oktober 2020. De globale
looptijd van het krediet wordt overeenkomstig verlengd met maximaal 6

Wie komt in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor het
kosteloos uitstel van kapitaal dienen 4
cumulatieve voorwaarden vervuld te
worden:
1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis:

Elk sierteeltbedrijf is natuurlijk verschillend. We zijn er ons ook terdege
van bewust dat bovenstaande aanpak
voor veel bedrijven een onvoldoende
oplossing zal zijn op langere termijn.
Eenmaal de volledige financiële
impact min of meer duidelijk is op
jouw bedrijf blijft een bijkomende KBC
maatwerkaanpak mogelijk en noodzakelijk. Een oplossing op maat van je
bedrijf door uitstel van kapitaal of
bijkomend bedrijfskapitaal waarbij het
terugbetalingsschema geënt is op
jouw inkomensstructuur en die toelaat op basis van je kasplanning de
moeilijke periode te overbruggen.
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• de omzet of activiteit is gedaald of
zal dalen;

Het tweede luik van deze maatregelen, dat momenteel nog in uitwerking
is, gaat over nieuwe kredieten en
kredietlijnen met een maximale
looptijd van 12 maanden waarvoor
een garantieregeling uitgewerkt
wordt.

• 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 is vast gevestigd
in België.

Bedrijfsspecifieke
financiële impact

De grootte van de financiële impact
zal niet alleen te maken hebben met
de oppervlakte van jouw bedrijf of het
geheel of gedeeltelijk wegvallen van
de afzetmarkt. Die zal ook samenhangen met het aandeel vaste kosten die
blijven doorlopen of de bijkomende
kosten die gemaakt worden voor
vernietiging van bepaalde partijen,
extra kosten voor alternatieve afzet
(thuislevering), extra kosten voor
langer aanhouden of frigobewaring
planten,… .
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3. De onderneming had geen achterstal op haar lopende kredieten of
bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020
of de onderneming had minder dan
30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen
op 29 februari 2020.

4. De onderneming heeft bij alle
banken aan haar contractuele
kredietverplichtingen voldaan
gedurende de laatste 12 maanden
voorafgaand aan 31 januari 2020 en
doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
Meer info vind je op www.febelfin.be
onder ‘charter betalingsuitstel ondernemingskredieten’. Voor hypothecaire
kredieten of woningkredieten is een
gelijkaardige regeling uitgewerkt.
Meer details daarover vind je onder
‘charter betalingsuitstel hypothecairkrediet’.

Kasplanning
Om de grootte en de tijdsduur van de
financiële impact op jouw bedrijf te
kunnen inschatten, is de opmaak van
een kasplanning over een voldoende
lange periode een must (minimaal tot
het einde van de volgende productiecyclus of tot eind 2021). In een kasplanning ga je maand per maand de
te verwachten kasinkomsten en
-uitgaven oplijsten. Daarbij hou je
rekening met de betalingstermijnen.
Je boekt een kasinkomst of -uitgave
pas in de maand dat het geld vermoedelijk op de rekening komt of van de
rekening gaat. Heb je verschillende
entiteiten of vennootschappen? Doe
dit dan voor elke entiteit of vennootschap afzonderlijk, gezien ook de
mogelijke oplossingen per entiteit of
vennootschap verschillend kunnen
zijn. Breng ook alle (bedrijfs- en
eventueel privé) kredieten in rekening
en hou ook rekening met vergoeding
van eigen arbeid of leefgeld. Start een
kasplanning ook steeds met een
inventarisatie van alle openstaande
facturen (al of niet binnen de normale
betalingstermijn) en hou rekening
met de beschikbare lijn bedrijfskapitaal (vaste voorschot en/of kaskrediet), de ruimte erop en de beschikbare bedrijfsreserves. Een
bedrijfseconomische boekhouding of
volledige fiscale boekhouding van
voorgaande productiejaren is een
interessante basis om te zien of alle
opbrengsten-/kostenposten opgenomen zijn en of het geraamd bedrag
realistisch is in vergelijking met
voorgaande boekjaren. Samen met je
boekhouder en je KBC relatiebeheerder of expert (financieringsoplossingen) Agro kan een ontwerp van kasplanning dan verder verfijnd worden.
Zodoende zal het inzichten geven
welke adequate bedrijfsoplossingen
op langere termijn mogelijk zijn.
Contacteer zeker ook je KBC verzekeringsagent voor de blijvende bescherming van je personeel bij tijdelijke
werkloosheid of om bij betalingsproblemen van je verzekeringspremies
samen naar oplossingen te zoeken.
We staan voor jou klaar.
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maanden. Intresten blijven in die
periode wel verschuldigd. Het gaat
over ondernemingskredieten (inclusief wentelkredieten) met een vast
aflossingsschema en lijnen bedrijfskapitaal (vast voorschot/kaskrediet)
met afbouw. Leasing/renting of VAB’s
maken geen onderdeel uit van dit
globaal akkoord. Toch is KBC ook voor
deze kredieten bereid een aanpassing
te doen om bedrijven door deze moeilijke periode te helpen.

De tijdsduur, hoe lang de coronacrisis
zich zal laten voelen, zal afhangen van
diverse factoren: via welke kanalen
worden mijn producten afgezet?
Wanneer is afzet via die kanalen
geheel of gedeeltelijk weer mogelijk?
Is er nood aan extra (seizoen)arbeid?
Kan ik die ingevuld krijgen en tegen
welke prijs? Vergeet ook niet dat planten die nu tijdelijk ‘gestockeerd’
worden om op een later tijdstip op de
markt te komen, niet alleen extra
kosten met zich mee zullen brengen
maar ook in concurrentie kunnen
komen met de normale afzet op dat
moment en daardoor de globale
prijsvorming negatief kunnen beïnvloeden. De crisisperiode kan op die
manier nog langer aanslepen.

Meer info vind je op kbc.be
onder informatie/faq-corona-ondernemers. n
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