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STEUNMAATREGELEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMERS

CORONA-BETALINGSUITSTEL 
ONDERNEMINGSKREDIETEN

Ondernemingen kunnen het tengevolge van de CORONA-crisis moeilijk krijgen om hun lopende 
kredieten bij de bank af te lossen. Op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo (Open 
Vld) heeft hij met de Nationale Bank en Febelfin ondersteunde maatregelen overeengekomen.  Dit 
werd opgenomen in een Charter.

Deze maatregel staat los van het Charter voor betalingsuitstel hypothecair krediet voor particulieren. 
Particulieren kunnen – mits te voldoen aan specifieke voorwaarden – tot 6 maand uitstel krijgen 
voor de terugbetaling van het woonkrediet voor hun enige woning die ook hun hoofdverblijfplaats is.

Voor wie?

Ondernemers die financieel getroffen zijn door de CORONA-crisis kunnen bij hun bank een 
betalingsuitstel gedurende maximaal 6 maand aanvragen voor de kapitaalaflossingen van 
hun lopende bedrijfskrediet.  

Het gaat enkel over uitstel van de aflossingen van kapitaal. De interesten blijven verschuldigd. Nadat 
de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen (van kapitaal én interesten). Het komt 
er dus op neer dat de betalingstermijn met maximum 6 maand wordt verlengd. 

Voor welke kredieten?

Alle kredieten met een vast aflossingsplan zoals investeringskredieten, bedrijfsfinancieringen, maar 
ook kaskredieten en vaste voorschotten komen in aanmerking.
Leasing en factoring vallen buiten de met de banken afgesloten regeling. Er kan uiteraard altijd 
geprobeerd worden om los van het Charter tot een individuele regeling te komen.

Wat kost het?

De bank rekent geen dossier- of administratiekosten aan voor het verlenen van betalingsuitstel.

4 cumulatieve voorwaarden

De onderneming (niet-financiële onderneming, KMO, zelfstandige éénmanszaak, non-
profitorganisatie) moet aan elke van onderstaande 4 voorwaarden voldoen:

1. De onderneming moet betalingsproblemen hebben ten gevolge van de CORONA-crisis en 
dit moet ook gemotiveerd worden door:
-daling van de omzet;
-gedeeltelijk of volledig beroep te doen op tijdelijke of volledige werkloosheid.
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Uiteraard is een eventuele opgelegde sluiting vanwege de overheid eveneens een duidelijk argument.

2. De onderneming is vast gevestigd in België en heeft er dus minstens één vestigingseenheid.

3. De onderneming had voor haar lopende kredieten of belastingen of RSZ-bijdragen op
-01 februari 2020 geen achterstand OF
-29 februari 2020 minder dan 30 dagen achterstand.

4. De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan 
gedurende de laatste 12 maand voorafgaand aan 31 januari 2020 (of sedert 01 februari 2019 
geen enkel incident op lopende kredieten) en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van het betalingsuitstel? 

De ondernemer dient contact te nemen met de bankinstelling waarbij het krediet waarvoor uitstel 
wordt gevraagd werd afgesloten. Het is enkel mogelijk om betalingsuitstel te krijgen voor toekomstige 
vervaldagen.

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden ingediend lopen maximaal 
tot 31 oktober 2020. Opgelet: Voor aanvragen die later gebeuren blijft het betalingsuitstel pas 
mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020.  

Uit navraag bij de banken blijkt dat men meestal zal werken met een specifiek aanvraagformulier 
welke tevens dient als verklaring op eer waarbij de ondernemer/kredietnemer zal moeten 
bevestigen dat hij voldoet aan de 4 cumulatieve voorwaarden van het Charter. Bij twijfel zal de 
bank bewijsdocumenten vragen. Wanneer foutieve informatie werd verstrekt zal met het uitstel van 
betaling weigeren of ingeval van lopend uitstel intrekken.

Wie al in de “Sukkelstraat” zat komt niet in aanmerking

De maatregelen zijn duidelijk gericht op gezonde bedrijven. Wie al in de problemen zat wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

Interessant om te weten 

Zelfstandigen en KMO’s die tengevolge van de CORONA-crisis nog bestaande NIET-BANCAIRE 
schulden willen aanzuiveren, bv. achterstallige huur, RSZ of BTW kunnen proberen via hun bank 
een door de overheid via de PMV/Z (tot 75%) gewaarborgd overbruggingskrediet te bekomen 
met duurtijd van maximum 12 maand. Deze crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om 
bestaande achterstallen die niet ouder zijn dan 12 maand terug te betalen.  Deze overheidsgarantie 
kost de kredietnemer 0,25% en de rente voor het krediet mag maximaal 1,25% bedragen. Hou er wel 
rekening mee dat de banken ook hier zeer kritisch de aanvragen zullen evalueren vooraleer goed te 
keuren. Men zal zeker overtuigend moeten zijn omtrent de levensvatbaarheid van de onderneming 
na de CORONA-crisis. 

Zelfstandigen kunnen de steunmaatregelen voor het betalingsuitstel bedrijfskredieten 
cumuleren met deze voor de hypothecaire kredieten enige woning.  Er moeten dan wel – 
gezien de verschillende voorwaarden – twee afzonderlijke aanvragen ingediend worden.
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