Credendo Bridge Guarantee (‘CBG’) - Veelgestelde vragen
1.

Wat is de CBG?
De CBG is een garantie die toegekend wordt aan banken en die het risico op wanbetaling dekt dat
de bank neemt met betrekking tot overbruggingskredieten die verleend worden aan Belgische
ondernemingen die internationaal actief zijn.

2.

Waarom de CBG?
De CBG is bedoeld als aanvulling op een breder pakket van steunmaatregelen van de Belgische
regering, dat erop gericht is een systemische crisis in de Belgische economie te vermijden. Als
gevolg van de ernstige verstoring van betalingen en kasstromen die veroorzaakt wordt door de
uitbraak van het covid-19-virus, hebben tal van bedrijven immers niet alleen problemen om
bestaande kredieten af te lossen, maar ook om bijkomende kredieten te verkrijgen om aan hun
liquiditeitsbehoeften te voldoen.
De export is van cruciaal belang voor de Belgische economie en daarom is het essentieel dat er
buitengewone maatregelen getroffen worden om Belgische ondernemingen die internationaal
actief zijn te helpen de zware economische gevolgen van de covid-19-crisis het hoofd te bieden.

3.

Interactie tussen de CBG en de Portefeuillegarantie
Beide zijn intrinsiek met elkaar verbonden aangezien enkel kredieten die onder de
Portefeuillegarantie vallen, in aanmerking komen voor de CBG.
De CBG kan beschouwd worden als een uitbreiding van de Portefeuillegarantie: ze voorziet in een
garantie op eerste verzoek in geval van niet-betaling onder het gedekte krediet tegen een vooraf
bepaald garantiepercentage. Dit is verschillend van de situatie onder de Portefeuillegarantie. De
bank kan in dit tweede geval pas een claim kan indienen nadat haar uiteindelijke verlies voor haar
volledige kredietportefeuille vastgesteld is, en het vergoedingspercentage is niet gekend op het
ogenblik waarop het krediet wordt verstrekt.
De CBG ‘vervangt’ de Portefeuillegarantie voor verliezen die verbonden zijn aan het krediet dat
gedekt wordt door de CBG: de bank moet altijd eerst een vergoeding vragen onder de CBG en
stemt ermee in om elke vergoeding die ze vervolgens zou ontvangen onder de Portefeuillegarantie
door te storten aan Credendo. De bank zal dus enkel genieten van de vergoeding die ze ontvangt
onder de CBG.

4.

Belangrijke voordelen voor de exporteur
(i)
De CBG vergemakkelijkt het toekennen van nieuwe leningen aan levensvatbare,
internationaal actieve bedrijven aangezien Credendo tot 80% van het kredietrisico van de
bank op zich neemt.
(ii)
De gewaarborgde leningen zullen gebruikt worden om het werkkapitaal en de
investeringsnoden van de onderneming te financieren.
(iii)
De CBG houdt geen extra kosten in voor de kredietnemer.
(iv)
De CBG kan snel worden uitgegeven aangezien ze onder de bestaande
raamovereenkomsten met de banken valt.

5.

Belangrijke voordelen voor de bank
(i)
De CBG is een garantieproduct ‘op eerste verzoek’ waarbij Credendo de bank onmiddellijk
vergoedt in geval van niet-betaling door de kredietnemer.
(ii)
De CBG dekt tot 80% van het gewaarborgde krediet, waardoor het nieuwe risicobedrag
dat gedragen dient te worden door de bank tot een minimum wordt beperkt, en de
acceptatie ervan wordt vereenvoudigd.
(iii)
Het percentage van het individuele kredietbedrag dat door de CBG wordt gedekt, is van bij
aanvang gekend.
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(iv)

(v)

6.

De CBG stelt banken in staat een 0% risicoweging te verkrijgen (Credendo treedt hier op
voor rekening van de Belgische Staat en heeft een AA-rating van S&P) voor het
gewaarborgde deel van het krediet.
De CBG valt onder een overeenkomst die goed gekend is bij de Belgische banken (Master
Risk Participation Agreement).

Welke onderneming/kredietnemer kan van de CBG genieten?
De kredietnemer moet geregistreerd zijn bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen en
mag geen deel uitmaken van de financiële sector of een overheidsinstelling, zoals bepaald in het
koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten
in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (de ‘Portefeuillegarantie’).
Aangezien het de missie is van Credendo om de internationale handel te ondersteunen, kunnen
enkel kredietnemers die voldoende internationale activiteiten hebben, van de CBG genieten. Voor
dit laatste criterium wordt een onderneming geacht minstens 30% van haar omzet in 2019 uit export
te hebben gehaald.
Het doel van de regeling is om entiteiten te ondersteunen die liquiditeitsbehoeften hebben als
gevolg van de covid-19-crisis. De regeling is niet bedoeld om ondernemingen te ondersteunen die
vooraf al financiële problemen hadden. Daarom moet de kredietnemer voldoen aan de volgende
vereisten:
(i)
Op 31.12.2019 bevond hij zich nog niet in moeilijkheden zoals bepaald in artikel 2 (18) van
Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie. Een onderneming wordt beschouwd
als zijnde in moeilijkheden wanneer minstens één van de volgende omstandigheden zich
voordoet:
a. In het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (die geen kmo is
die minder dan drie jaar bestaat) als meer dan de helft van het geplaatste
aandelenkapitaal door de gecumuleerde verliezen is verdwenen.
b. Als de kredietnemer onderworpen is aan een collectieve insolventieprocedure of als
hij voldoet aan de criteria om op verzoek van zijn schuldeisers aan een collectieve
insolventieprocedure te worden onderworpen.
c. Als de kredietnemer reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft
terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, of herstructureringssteun heeft
ontvangen en nog altijd in een herstructureringsplan zit.
d. In het geval van een onderneming die geen kmo is, als de afgelopen twee jaar:
i. de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de
onderneming meer dan 7,5 bedroeg, en
ii. de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad (EBITDA/rentelast)
van de onderneming lager lag dan 1,0.
(ii)
Hij had op 01.02.2020 geen betalingsachterstallen op uitstaande kredieten, belastingen of
socialezekerheidsbijdragen; of hij had op 29.02.2020 geen betalingsachterstallen van meer
dan 30 dagen op uitstaande kredieten, belastingen of socialezekerheidsbijdragen.
(iii)
Op 31.01.2020 was hij niet onderworpen aan een kredietherstructurering door zijn
bank(en).
Credendo zal alle CBG-aanvragen analyseren en zal het financieel risicoprofiel van elke
kredietnemer geval per geval bekijken.

7.

Welke kredietovereenkomsten komen in aanmerking voor de CBG?
(i)
Kredieten die onder de Portefeuillegarantie vallen: het krediet moet in aanmerking komen
als een gedekt krediet dat onder de Portefeuillegarantie valt, en mag niet door de bank
‘gedeselecteerd’ zijn (m.a.w. de bank heeft er niet voor gekozen om het buiten de
Portefeuillegarantieregeling te houden).
(ii)
Doel: het krediet moet verleend zijn om de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer voor
de komende 12 maanden te dekken.
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(iii)

(iv)

(v)

Nieuwe
kredieten:
enkel
nieuwe
kredieten
komen
in
aanmerking.
Herfinancieringskredieten of bestaande kredietovereenkomsten, opnemingen op
kredietovereenkomsten die verleend zijn vóór 01.04.2020 vallen buiten het
toepassingsgebied, evenals leasing- en factoringfaciliteiten.
Type: het krediet heeft een van de volgende vormen: kaskrediet, voorschot op vaste termijn
(‘straight loan’), toegelaten debetstanden (‘overdraft facilities’) of elke andere gelijkaardige
kredietvorm die gekwalificeerd kan worden als een investerings- en/of
werkkapitaalfaciliteit.
De
terugbetalingsvoorwaarden
kunnen
zowel
gelijke
kapitaalsaflossingen betreffen, als ’revolving’ of ballonbetalingen.
Timing: de kredietovereenkomst moet toegekend zijn tussen 01.04.2020 en 30.09.2020.

8.

Maximale looptijd van het krediet
De looptijd van de kredietovereenkomst is beperkt tot 12 maanden. Kredietovereenkomsten met
onbepaalde looptijd die door de kredietverlener binnen 12 maanden na toekenning opgezegd
kunnen worden, kunnen ook van de CBG genieten.

9.

Maximumbedrag van het krediet
Het totale bedrag van de kredietovereenkomst is niet meer dan:
(i)
het dubbel van de jaarlijkse loonkost van de kredietnemer (inclusief sociale bijdragen en
kosten voor personeel dat in de onderneming aan het werk is maar officieel op de loonlijst
staat van een onderaannemer, voor 2019 of voor het laatste beschikbare jaar); of
(ii)
25% van de totale omzet van de kredietnemer in 2019.1

10. Minimum- en maximumbedrag/-percentage van de CBG
Het percentage van de garantie ligt tussen minimaal 20% en maximaal 80% van het kredietbedrag
(hoofdsom).
Het maximumbedrag van de CBG zal het laagste zijn van:
(i)
10 miljoen EUR in hoofdsom (het nominale maximumbedrag van de CBG);
(ii)
80% van het kredietbedrag. Dit percentage vertegenwoordigt het maximaal gewaarborgd
percentage van de CBG.
In principe kan het bedrag van de waarborg niet meer bedragen dan 30% van het eigen vermogen
van de kredietnemer.
De CBG dekt ook de contractuele interesten (begrensd op 1,25% per jaar). Deze interesten worden
niet meegerekend om het bedrag van de CBG te berekenen.
Voorbeeld:
- Inkomsten van de kredietnemer (kmo):
- Eigen vermogen van de kredietnemer:
- Kredietbedrag:

45 miljoen EUR voor het jaar 2019
10 miljoen EUR per 31.12.2019
4 miljoen EUR

Het bedrag van de CBG zou het laagste zijn van:
(i)
10 miljoen EUR;
(ii)
3,2 miljoen EUR (zijnde 80% van 4 miljoen EUR);
(iii)
3 miljoen EUR (zijnde 30% van het eigen vermogen van de kredietnemer per 31.12.2019)

1

Credendo kan uitzonderlijk en in dringende gevallen van deze eis afzien voor ondernemingen waarvan de omzet of loonkost van 2019 geen goede indicator
is om hun kosten voor de volgende maanden te voorspellen (bv. als de begunstigde een nieuwe of startende onderneming is, als de onderneming door de
covid-19-uitbraak hogere kosten heeft gehad dan in normale omstandigheden, of als ze meer liquide middelen nodig heeft om haar activiteiten opnieuw op te
starten na de opschorting van de industriële en commerciële productie-activiteiten). Credendo zal dit geval per geval evalueren en de kredietnemer bezorgt
Credendo dan de gepaste rechtvaardiging en zelfcertificering van haar liquiditeitsbehoeften, die bevestigen dat het bedrag van het krediet de
liquiditeitsbehoeften voor de komende 12 maanden dekt vanaf het moment dat het werd toegekend (punt 25(d)(iii) van de Tijdelijke kaderregeling). Voor
kredieten met een looptijd tot 31 december 2020 kan het bedrag van de hoofdsom van het krediet in ieder geval niet hoger zijn dan het bedrag van het krediet
dat voortvloeit uit dit punt 25(d).
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Het bedrag van de CBG zou dus beperkt zijn tot 3 miljoen EUR, wat een gewaarborgd percentage
van 75% inhoudt.

11. Wat is de maximale looptijd van de CBG?
12 maanden.

12. Prijszetting van de CBG
Aangezien de CBG onder een Master Risk Participation Agreement valt, volgt ze het principe van
’risk- and fee-sharing’ ervan, waarbij de vergoeding van Credendo vastgelegd wordt op 100% van
de nettomarge van de bank (m.a.w. de interestvoet verminderd met de financieringskosten van de
bank – ‘cost of funding’) pro rata het gewaarborgde deel van Credendo.
Meer specifiek bestaat de vergoeding van een krediet dat gedekt is onder de CBG, uit twee
componenten:
(i)
de rentevoet die aangerekend wordt door de bank (begrensd op 125 basispunten per jaar);
en
(ii)
een vergoeding die verschuldigd is aan de Staat voor de Portefeuillegarantie: 25
basispunten (voor kmo’s) of 50 basispunten (voor andere ondernemingen).
Credendo zal, in verhouding tot haar gewaarborgd percentage, deelnemen in de nettomarge van
de bank (die overeenstemt met de rentevoet zoals beschreven onder (i) hierboven, verminderd met
de financieringskost van de bank), terwijl de vergoeding zoals beschreven onder (ii) hierboven
verschuldigd en rechtstreeks betaalbaar is aan de Staat, zoals voorzien in de bepalingen van de
Portefeuillegarantie.
Voorbeeld: een door de CBG gedekt krediet (verleend aan een kmo) met de volgende kenmerken:
- Kredietbedrag:
8 miljoen EUR
- Looptijd van het krediet:
12 maanden
- Rentevoet:
125 basispunten per jaar
- Financieringskost van de bank:
5 basispunten per jaar
- Vergoeding voor de Portefeuillegarantie
25 basispunten [standaardvergoeding voor
kmo’s]
- Gewaarborgd percentage van de CBG:
80%
Vergoeding:
- Vergoeding die de bank volgens de CBG moet betalen aan Credendo (die voor rekening van
de Staat handelt):
 76.800 EUR (= 80% x 8 miljoen EUR x [1,25% - 0,05%])
- Vergoeding die de kredietnemer onder de Portefeuillegarantie moet betalen aan de Staat
 20.000 EUR (= 25 basispunten x 8 miljoen EUR);

13. Wie moet wat betalen voor de CBG en voor de Portefeuillegarantie?
Er zou een minimale waarborgvergoeding betaald moeten worden voor de CBG overeenkomstig
de regels van de EU inzake staatssteun. De kredietnemer betaalt echter al een dergelijke minimale
vergoeding (25 basispunten voor kmo’s/50 basispunten voor grote ondernemingen) onder de
Portefeuillegarantie, wat bij wet van toepassing is.
Zodra ze wordt uitgegeven ‘vervangt’ de CBG de Portefeuillegarantie voor verliezen die verbonden
zijn aan het krediet dat gedekt wordt door de CBG. Bijgevolg wordt de Portefeuillegarantie
geneutraliseerd door de CBG. Er moet dus ook geen tweede keer een minimale
waarborgvergoeding worden aangerekend aan de kredietnemer voor de CBG, aangezien een
dergelijke vergoeding al betaald is geweest voor de Portefeuillegarantie.
Naast een dergelijke minimale vergoeding geldt er onder de CBG ook een mechanisme van ’feesharing’. Een dergelijk mechanisme houdt in dat de bank de vergoeding behoudt voor het deel van
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het risico dat zij neemt (min. 20%), en dat ze de vergoeding voor het deel van het risico dat gedekt
wordt door de CBG (max. 80%) zal afstaan aan Credendo.

14. Hoe vraag ik een CBG aan?
(i)
Zowel de bank als de kredietnemer moeten een aanvraagformulier invullen en
ondertekenen. Dit formulier is beschikbaar op de website van Credendo.
(ii)
Het ondertekende aanvraagformulier moet (samen met de toepasselijke documenten,
zoals de jaarrekeningen van de kredietnemer, enz.) naar Credendo worden gestuurd via
het volgende e-mailadres: cbg@credendo.com.
(iii)
Wanneer het dossier wordt aanvaard, zal het aanvraagformulier voor goedkeuring worden
medeondertekend door Credendo.
Het medeondertekende aanvraagformulier zal gelden als bewijsstuk dat Credendo
aanvaardt om de CBG toe te kennen op basis van de informatie die erop vermeld staat, op
voorwaarde dat de kredietovereenkomst is ondertekend of ondertekend zal worden binnen
een termijn van 1 maand na de datum van aanvaarding door Credendo en uiterlijk tegen
30.09.2020.
(iv)
De bank zal een kopie van de ondertekende kredietovereenkomst overmaken aan
Credendo.

15. Wat is de uiterste datum om een aanvraag voor de CBG in te dienen bij Credendo?
Alle aanvragen moeten bij Credendo ingediend worden via cbg@credendo.com, en dit uiterlijk op
25.09.2020.

16. Kan een krediet zowel onder de Portefeuillegarantie als onder de CBG vallen?
Ja, het is een voorwaarde voor de CBG dat de Portefeuillegarantie van toepassing is op het krediet.

17. Kan een krediet genieten van zowel de CBG als een gewestwaarborg2?
Ja. Wel moet Credendo in kennis worden gesteld van elke gewestwaarborg die ontvangen of
aangevraagd is voor het krediet waarvoor de CBG wordt aangevraagd. Credendo zal een dergelijke
waarborg in beschouwing nemen en de dekking van de CBG beperken, zodat de bank een
uiteindelijk verlies van minstens 20% draagt voor elk krediet dat ze uitgeeft. Aangezien de dekking
door de Portefeuillegarantie een voorwaarde is voor de CBG, moet de gewestwaarborg er natuurlijk
verenigbaar mee zijn.

18. Kan een krediet genieten van de CBG en gesubsidieerde rentevoeten?
De CBG mag niet gecumuleerd worden met andere steun die verleend wordt voor hetzelfde
onderliggende krediet onder de vorm van gesubsidieerde rentevoeten.

19. Kan de bank onder de CBG en de Portefeuillegarantie vergoed worden voor dezelfde
verliezen?
Neen. Indien de bank onder de CBG een vergoeding van Credendo ontvangt, zal elke
daaropvolgende vergoeding (voor het deel van de verliezen dat niet gewaarborgd is onder de CBG)
die ze van de Staat zou ontvangen onder de Portefeuillegarantie, prioritair bestemd zijn voor de
terugbetaling van het bedrag dat Credendo onder de CBG heeft uitbetaald.
Dit aanpassingsmechanisme zal als gevolg hebben dat de Staat de bank nooit cumulatief zal
vergoeden onder de Portefeuillegarantie en de CBG, en dat de bank op elk krediet een uiteindelijk
verlies van minstens 20% zal dragen (na alle staatswaarborgen).
2

Een gewestwaarborg is een waarborg die ondersteund wordt door het Vlaams, Waals of Brussels gewest.
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20. Wanneer kan een bank een CBG inroepen?
In tegenstelling tot de Portefeuillegarantie, waarbij de bank pas een vordering kan indienen bij de
Staat na een definitieve afwikkeling van de volledige portefeuille, waarborgt de CBG individuele
kredietovereenkomsten. Dit betekent dat de bank onder de CBG een claim kan indienen voor elke
niet-betaling onder eender welke individuele kredietovereenkomst die gedekt is door de CBG.
Bovendien kan de CBG, in tegenstelling tot de Portefeuillegarantie, die een subsidiaire waarborg
is die enkel kan worden geactiveerd wanneer alle rechtsmiddelen tegen de kredietnemer of enig
onderpand zijn uitgeput, op eerste verzoek worden geactiveerd als en wanneer zich een nietbetaling voordoet onder een gedekt krediet.

21. Kan het krediet gebruikt worden om internationale activiteiten te financieren?
De gewaarborgde kredieten zijn bedoeld om de Belgische economische activiteit in stand te
houden, en zijn daarom onderhevig aan strikte beperkingen met betrekking tot de aanwending van
het krediet ten bate van activiteiten buiten België.
De beperkingen van de Portefeuillegarantie zijn van toepassing. Vandaar dat gewaarborgde
kredieten enkel gebruikt kunnen worden voor (i) Belgische activiteiten en (ii) ‘gekwalificeerde
buitenlandse activiteiten’ wanneer de opbrengsten die naar laatstgenoemde worden doorgesluisd,
beperkt zijn tot 10% van het gewaarborgd krediet en dergelijk gebruik niet ten nadele gaat van de
Belgische activiteiten.

22. Zal Credendo delen in de zekerheden waar de bank van geniet?
De CBG wordt aangeboden volgens pari passu-voorwaarden, wat betekent dat de algemene
zekerheden over de activa en rechten van de kredietnemer die de bank aanhoudt, samen met de
specifieke die ze mogelijk verwerft om het door de CBG gedekt krediet te verlenen, pro rata gedeeld
moeten worden met Credendo (m.a.w. de verliezen zullen verhoudingsgewijs en onder dezelfde
voorwaarden gedragen worden door de bank en Credendo).

23. Wat gebeurt er op de vervaldatum van een door de CBG gedekt krediet?
Op dat moment zal de bank, na overleg met haar klant, beslissen of het desbetreffende krediet
geherfinancierd zal worden of volledig door de kredietnemer terugbetaald dient te worden. De CBG
zal op de oorspronkelijke vervaldatum van het krediet eindigen en in elk geval binnen de 12
maanden.

24. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de CBG en de Portefeuillegarantie?
Kenmerk/regeling

Credendo Bridge Guarantee

Portefeuillegarantie

Beoogde begunstigden

Internationaal actieve ondernemingen
met
liquiditeitsproblemen als gevolg van covid19
Goedkeuring per geval:
de CBG is enkel van toepassing
voor
kredieten
die
in
aanmerking komen voor de
Portefeuillegarantie, en voor
kredietnemers die voldoen aan
de vereisten van Credendo
Niet-betaling
onder
een
individuele
kredietovereenkomst

Breder toepassingsgebied
dan CBG, waaronder bv.
‘zelfstandige arbeiders’

Goedkeuringsproces

Gedekte risico's

Automatische goedkeuring:
de Portefeuillegarantie geldt
automatisch
voor
alle
kredieten die in aanmerking
komen

Definitief verlies op een
kredietportefeuille
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Type dekking

Garantie op eerste verzoek

Gewaarborgd percentage

Maximaal 80% (minimaal 20%)

Prijszetting

100% van de nettomarge van de
bank op het gewaarborgde deel

Garantie die het resterende
verlies dekt na uitwinning
van
alle
beschikbare
zekerheden en garanties
Specifiek
per
schijf,
afhankelijk
van
het
definitieve
verlies
dat
geboekt wordt op de
kredietportefeuille
25 basispunten voor kmo’s/
50 basispunten voor grote
ondernemingen)

25. Kan een door de CBG gedekt krediet gebruikt worden voor herfinancieringsdoeleinden?
Neen. Aangezien elk door de CBG gedekt krediet ook onder de Portefeuillegarantie valt, moet het
‘nieuw geld’ vertegenwoordigen dat aan een Belgische exporteur beschikbaar wordt gesteld tussen
01.04.2020 en 30.09.2020.

26. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de CBG en de Financiële Garantie van
Credendo?
Kenmerk/product

Credendo Bridge Guarantee

Financiële Garantie

Looptijd
Bedrag
Gewaarborgd
percentage
Soorten
kredietovereenkomst

Maximaal 12 maanden
Maximaal 10 miljoen EUR
Maximaal 80% (minimaal
20%)
Kredietovereenkomsten voor
de financiering van de
algemene
liquiditeitsbehoeften
van
de
kredietnemer
voor
de
volgende
12
maanden,
waaronder investerings- en
werkkapitaalkosten
De kredietnemer mag niet in
financiële
moeilijkheden
verkeerd hebben vóór de
covid-19-crisis, maar kan wel
liquiditeitsproblemen hebben
of verwachten op het moment
waarop de CBG aangevraagd
wordt
 Financiering voor
uitzonderlijke
liquiditeitsvereisten

Geen strikt maximale looptijd
Geen strikt maximaal bedrag
Maximaal 50%

Financiële situatie van
de kredietnemer

Kredietovereenkomsten die (bij
voorkeur) gebruikt worden voor de
financiering van specifieke noden
die gekoppeld zijn aan contracten of
projecten van de kredietnemer:
- werkkapitaalleningen
- investeringsleningen
- garantiefaciliteiten
De kredietnemer mag niet in
financiële moeilijkheden verkeerd
hebben vóór de covid-19-crisis, en
mag geen financiële problemen
hebben of verwachten gedurende
de looptijd van de financiering
 Financiering voor ‘business as
usual’

27. Kan één kredietnemer genieten van zowel de CBG als de Financiële Garantie van Credendo?
Ja. De CBG en de Financiële Garantie kunnen voor dezelfde kredietnemer gecombineerd worden
wanneer de financieringsbehoeften van de kredietnemer duidelijk onderscheiden kunnen worden
en door middel van verschillende kredietovereenkomsten gefinancierd worden (bv. een
overbruggingskrediet voor liquiditeitsbehoeften in de komende 12 maanden en een garantiefaciliteit
voor het uitgeven van contractuele garanties in het kader van zijn internationale transacties). Beide
garantieregelingen mogen niet gecombineerd worden voor hetzelfde krediet.
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28. Geldt het maximumbedrag per kredietnemer of per groep kredietnemers?
Het maximumbedrag van de CBG (10 miljoen EUR) geldt per groep kredietnemers (zijnde een
moederonderneming en al haar dochterondernemingen).

29. Welke banken kunnen van de CBG genieten?
Net zoals de Portefeuillegarantie kunnen alle Belgische kredietinstellingen of Belgische bijkantoren
van buitenlandse kredietinstellingen van de CBG genieten.
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