Beste binnenvaartondernemer,
Bedankt voor uw reactie. Ondernemen in tijden van corona, dat is niet evident.
Voor heel wat binnenvaartondernemers breekt een onzekere periode aan. De daling van het aanbod
leidt tot een aanzienlijke daling van de vrachtprijzen. Velen verklaarden dat de aangeboden
vrachtprijzen niet kostendekkend zijn. Een aantal vreest dat het moeilijk zal worden om hun
financiële kosten en verplichtingen na te komen, in het bijzonder wat betreft de terugbetaling van
investeringskredieten.
Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen heeft deze week een spoedoverleg gehad met de
Belgische binnenvaartbanken. Tijdens het overleg bleek dat de binnenvaartondernemers geen
gebruik maken van de twee steunmaatregelen voor ondernemingen.
Dit zijn de maatregelen van de banken:
Steunmaatregel 1: Uitstel van betaling voor investeringskredieten.
Als je voldoet aan de voorwaarden, zijn de Belgische banken verplicht een uitstel van betaling toe te
staan tot en met 31 oktober 2020. Op de website van je bank vind je de voorwaarden en het
aanvraagformulier.
Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet, contacteer het contactpunt van je bank. Het uitstel van
betaling moet je zelf aanvragen bij je bank. Je boekhouder kan je daarbij helpen.
Steunmaatregel 2: Bijkomend krediet en nieuwe kredieten
Vraag eerst uitstel van betaling van je lopende investeringskredieten. Daarna kan je tot 30 september
2020 een aanvraag indienen voor een bijkomend krediet met een maximale looptijd van 12
maanden. Met het bijkomend krediet of nieuw krediet kan je liquiditeitstekorten opvangen.
De meeste banken hebben een online-formulier waarmee je makkelijk je liquiditeitstekort en je
kredietbehoefte kan berekenen. De aanvraag moet je zelf doen bij je bank. Je boekhouder kan je
daarbij helpen.
Zit je met financiële zorgen of verwacht je problemen voor 31 oktober 2020?
Neem contact op met je bank. Met je vragen over de maatregelen, kan je terecht op het contactpunt
voor jouw bank. Hieronder vind je het contactpunt voor jouw bank.
•
•

•
•

Bank J. Van Breda:
coronafin@bankvanbreda.be of https://www.bankvanbreda.be/betalingsuitstel-voor-kredieten/
BNP Paribas Fortis :
corona@bnpparibasfortis.com of https://www.bnpparibasfortis.be/nl/Openbaar/bank-opafstand?axes4=prof
ING: https://www.ing.be/nl/retail/mynews/coronavirus?WT.ac=default_Open_Retail_NonClient_HPAlertBox
KBC: https://www.kbc.be/ondernemen/nl/proces/covid19-aanvraag-betalingsuitstel-ikondernemen.html en www.kbc.be/ondernemen/corona-kredietaanvraag

Staat jouw bank er niet tussen, check de bankenlijst op https://www.febelfin.be/nl/decontactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen.
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