Brussel 16 april 2020

“Covid-19-krediet met staatsgarantie” nu reeds beschikbaar voor
Belfius klanten
In het kader van de Covid-19-crisis werd zopas het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat banken
een gedeeltelijke garantie van de federale overheid ter beschikking stelt t.b.v. maximaal 50
miljard EUR. Samen met al zijn medewerkers wil Belfius ondernemers en ondernemingen een
hart onder de riem steken en zijn volle medewerking verlenen aan deze nieuwe financiële
steunmaatregel. In de overtuiging dat snelheid in deze omstandigheden cruciaal is, heeft de
bank een “Covid-19-krediet met staatsgarantie” inmiddels geïntegreerd in zijn
kredietverleningssysteem. Ondernemers en ondernemingen bij Belfius die aan de criteria
voldoen, kunnen nu reeds hun aanvraag indienen en rekenen op de volle ondersteuning van
hun relatiebeheerders voor een snelle en veilige afhandeling.
In het kader van de federale maatregelen m.b.t. de Covid-19-crisis werd ook een staatsgarantie
voorzien voor bepaalde kredieten toegekend door de banken. Afgezien van de eerste schijf van
verliezen die volledig ten laste valt van de banken, dekt deze garantie gedeeltelijk de terugbetaling
van kapitaal en interesten van korte termijnkredieten (maximum 12 maanden) toegekend aan
zelfstandigen, ondernemingen en non-profit-instellingen in de periode tussen 1 april en 30 september
2020 én die beantwoorden aan de criteria gedefinieerd in het Koninklijk Besluit.
Vanuit de overtuiging dat snelle kredietverlening aan gezonde ondernemingen essentieel kan zijn om
deze moeilijke periode te overbruggen, heeft Belfius een “Covid-19-krediet met staatsgarantie”
inmiddels
reeds
geïntegreerd
in
zijn
kredietverleningssysteem.
Een
aangepast
kredietaanvraagformulier met daarin de verklaring op eer staat ter beschikking van onze klanten om
na ontvangst van hun verklaring en liquiditeitsplan, aanvragen snel en op een veilige manier af te
handelen.
Ook vóór de garantieregeling bleef Belfius overigens kredieten verlenen dankzij het ongeziene
engagement van zijn relatiebeheerders en de medewerkers van zijn eigen, lokale kredietafdelingen.
Met heel veel klanten werd al besproken hoe de bank hen kon helpen, en Belfius kende inmiddels
reeds voor 300 miljoen euro uitstel van kapitaalaflossingen toe op kredieten en leasings aan
ondernemers en ondernemingen.
Meer dan ooit wil Belfius er dan ook alles aan doen om onze lokale economie te ondersteunen. Als
bank-verzekeraar die 100% verankerd is in de Belgische economie, worden de beslissing en
uitvoering van kredieten hier geregeld. Bereikbaarheid, snelheid, efficiëntie en lokale affiniteit met de
situatie van klanten leveren tijdswinst op die nu cruciaal kan zijn.

Vanuit onze gedrevenheid om Belgische ondernemers en ondernemingen te ondersteunen, wacht
Belfius niet tot de storm gaat liggen, maar wil het samen met zijn klanten tegen de wind in gaan.
Hun en onze prioriteiten zijn dezelfde: een gezond België met een gezonde economie.

Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank en verantwoordelijk voor Public en
Corporate Banking: “Grote ondernemingen nemen meer hun kredietlijnen op, kleine bedrijven
vragen eerder om betalingsuitstel. Voor hen betekent dat gemiddeld 20.000 euro minder uitgaven op
zes maanden. Dat is een significant bedrag waarmee ze andere kosten kunnen betalen”.
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