VEREISTEN VOOR DE CREDENDO BRIDGE GUARANTEE
De aanvraag moet ingediend worden door de bank van de exporteur (‘kredietnemer’ of
‘begunstigde’) en voldoen aan de volgende minimumvereisten:


wat het krediet betreft:
o

het krediet dat werd toegekend door de bank kwalificeert als een gedekt krediet
onder het toepassingsgebied van 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’) en het werd niet
gedeselecteerd voor de Portefeuillegarantie;

o

het krediet kan geen herfinanciering, hernieuwing of verlenging zijn van een
bestaand krediet;

o

het krediet is een investeringskrediet en/of een werkkapitaallening;

o

het totaalbedrag van het krediet is niet hoger dan:






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
25% van de totale omzet van de kredietnemer in 2019;1

o

de maximale looptijd van het krediet bedraagt niet meer dan 12 maanden
(inclusief kredieten van onbepaalde duur die binnen de 12 maanden na
toekenning beëindigd kunnen worden door de kredietgever of de kredietnemer);

o

het krediet moet toegekend zijn tussen 1 april 2020 en 30 september 2020;

o

het krediet moet toegekend zijn ter financiering van de liquiditeitsbehoeften van
de kredietnemer voor de komende 12 maanden, en daaronder kunnen
investerings- en werkkapitaalleningen vallen;

wat de kredietnemer betreft:
o

de kredietnemer moet geregistreerd zijn bij de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen2 en kan geen deel uitmaken van de financiële sector of een
overheidsinstelling zoals bepaald in het koninklijk besluit betreffende de
Portefeuillegarantie;

o

de kredietnemer moet internationale activiteiten hebben (in het bijzonder zal de
kredietnemer als internationaal actief beschouwd worden als hij ten minste 30%
van zijn omzet in 2019 uit export haalde);

o

de kredietnemer mag op 31 december 2019 niet in moeilijkheden verkeerd
hebben (zoals gedefinieerd in artikel 2(18) van de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening) 3:

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 covid19-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 kr edieten 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).

2

De CBG dekt alle ondernemingen naar Belgisch recht, zij het een primaire vestiging of een in België gevestigd(e) dochteronder neming of bijkantoor van een
buiten België gevestigde onderneming.

3

Of, waar van toepassing, zoals gedefinieerd in artikel 2 (14) van de Verordening (EU) nr. 704/2014 van de Commissie van 25 ju ni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt
verenigbaar worden verklaard (PB L 193 van 1 juli 2014, p.1), of artikel 3 (5) van Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014
waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 369 van 24 december 2014, p. 37).










voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (die geen kmo4
is die minder dan drie jaar bestaat): niet meer dan de helft van haar
aandelenkapitaal is verdwenen als gevolg van gecumuleerde verliezen;
niet onderworpen zijn aan een collectieve insolventieprocedure of niet voldoen
aan de criteria waardoor hij op vraag van zijn schuldeisers in een collectieve
insolventieprocedure geplaatst kan worden;
geen reddingssteun ontvangen hebben waarvan het krediet nog niet
terugbetaald is of de garantie nog niet beëindigd is, of geen
herstructureringssteun gekregen hebben en niet nog steeds onderworpen zijn
aan een herstructureringsplan;
voor grote ondernemingen, voor de laatste twee jaar: verhouding schuld/eigen
vermogen > 7,5 en rentedekkingsgraad (EBITDA/rentelast) < 1,0;

o

de kredietnemer mag op 1 februari 2020 geen betalingsachterstallen hebben op
uitstaande kredieten, belastingen of sociale bijdragen, of deze
betalingsachterstallen mogen op 29 februari 2020 niet meer dan 30 dagen
bedragen;

o

de kredietnemer mag op 31 januari 2020 niet onderworpen zijn aan een
kredietherstructurering door zijn bank;

wat de garantie betreft:
o

de garantie kan per kredietnemer niet hoger zijn dan €10 miljoen (in hoofdsom)
en in principe 30% van het eigen vermogen van de kredietnemer (telkens
vermeerderd met gegarandeerde rente);

o

het percentage van de garantie ligt tussen minimaal 20% en maximaal 80% van
het kredietbedrag (in hoofdsom) en de verliezen worden pro rata en onder
dezelfde voorwaarden gedragen door de bank en Credendo;

o

de maximale looptijd van de garantie bedraagt niet meer dan 12 maanden;

o

de garantiepremie die de bank betaalt aan Credendo zal gebaseerd zijn op een
pro rata verdeling van vergoedingen, met dien verstande dat de minimale
garantiepremie betaald voor de Portefeuillegarantie gelijk is aan 25 basispunten
(voor kmo’s4) of 50 basispunten (voor grote ondernemingen);

o

de bank geeft de voordelen van de CBG zoveel mogelijk door aan de
kredietnemer in de vorm van hogere financiering, kredieten met meer risico,
lagere eisen wat betreft zakelijk onderpand, of lagere rentevoeten; en

o

de garantie wordt nietig als de bank uitgesloten is van de Portefeuillegarantie
krachtens artikel 23 van het koninklijk besluit betreffende de
Portefeuillegarantie.

Op basis van de bovenstaande minimumvereisten zal Credendo een verdere financiële analyse
maken van de kredietnemer (inclusief solvabiliteits- en liquiditeitsratio) om na te gaan of de
onderneming in aanmerking komt voor de CBG.
Elke CBG zal worden geregeld door een Master Risk Participation Agreement (kaderovereenkomst
voor risicodeelneming) gesloten tussen Credendo en de bank.

4

Binnen de betekenis van bijlage I van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26 juni 2014 p. 1-78 (zoals gewijzigd)).

