CREDENDO KAN EEN EXPORTEUR HERFINANCIERING
AANBIEDEN VOOR LEVERANCIERSKREDIETEN VOOR DE
EXPORT VAN KAPITAALGOEDEREN.

Naast deze verdiscontering kan de exporteur zich ook laten
verzekeren tegen het risico dat zijn commercieel contract tijdens
de uitvoeringsfase verbroken wordt (resiliatierisico).
Structuur van de forfaiting

Wat is forfaiting?
De koper beschikt niet altijd over de middelen om contant te
betalen bij levering en kan dan aan de exporteur vragen om
hem een krediet toe te kennen zodat hij gespreid kan betalen.
De betalingstermijn die de exporteur zijn koper toekent, is een
schuldvordering die we ‘leverancierskrediet’ noemen.
Met de forfaiting (ook wel disconto zonder verhaal) verkoopt
de exporteur die zijn koper een dergelijk krediet toekent, zijn
schuldvordering en het daaraan verbonden handelspapier
(wissels of orderbriefjes) aan Credendo.
Forfaiting is een herfinancieringsproduct voor een
leverancierskrediet. De bedoeling ervan is exportkansen te
ontwikkelen voor Belgische ondernemingen, en in het bijzonder
kmo’s. Dankzij de forfaiting heeft de exporteur een voordeel op
de concurrentie wat betreft toegang tot en voorwaarden voor
herfinanciering.

FORFAITING

Wat biedt Credendo voor de exporteur?
Hoe langer de betalingstermijn die de exporteur aan de koper
toekent, hoe langer de exporteur het risico loopt dat de koper zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt (niet-betalingsrisico).
De exporteur kan dit verminderen door Credendo het
handelspapier gelinkt aan het toegekende leverancierskrediet te
laten verdisconteren.
Credendo koopt in feite het handelspapier over van de exporteur
tegen een vooraf bepaalde verdisconteringsrente.
De exporteur wordt dus contant betaald door Credendo
nadat hij aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan
en Credendo neemt het risico op niet-betaling onder het
leverancierskrediet over.
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Credendo
Wie kan een beroep doen op forfaiting?
Elke exporteur die een exportcontract heeft ondertekend voor de
export van kapitaalgoederen, waarbij er een link is met België,
kan een beroep doen op deze verzekering en herfinanciering van
Credendo, onder bepaalde OESO-voorwaarden.
Onder welke voorwaarden verdisconteert Credendo
handelspapier?
Handelspapier kan verdisconteerd worden door Credendo in het
kader van exportcontracten voor kapitaalgoederen die slechts een
beperkt aantal prestaties vergen, waarvan de betalingsvoorwaarden
een leverancierskrediet voorzien voor maximaal 85% van het bedrag
van het commercieel contract, met een waarde tot 8 miljoen EUR en
waarvan de looptijd tussen de twee en vijf jaar ligt.
Credendo betaalt het disconto op vertoon van het
handelspapier, een kopie van de contracten, een bewijs van
ondertekeningsbevoegdheid en de bevestiging van de levering of
eventuele andere verplichtingen.
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Een Turkse koper wil
een machine kopen
bij een Belgische
onderneming
en vraagt om
betalingsuitstel.

300.000 EUR

De Belgische
machinebouwer
wil zijn koper een
betalingstermijn
toestaan maar
zonder die zelf te
financieren. Hij doet
daarom een beroep
op Credendo.

Credendo verzekert de exporteur tegen verbreking
van het contract (optioneel). Bovendien financiert
Credendo, door het handelspapier over te kopen, de
betalingstermijn die de exporteur heeft toegekend.

Credendo verwijst naar Credendo – Export Credit Agency, de Belgische openbare
kredietverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1939. De maatschappij geniet
staatsgarantie en beschikt over een AA-rating van S&P Global.

2. Forfaitingaanvraag bij Credendo
De exporteur brengt Credendo op de hoogte van zijn potentieel
commercieel contract terwijl de onderhandelingen met de koper
lopende zijn. De exporteur vult een aanvraagformulier voor
forfaiting in. Daarnaast kan de exporteur ervoor kiezen om een
verzekering te nemen tegen het risico op verbreking van het
contract tijdens de uitvoeringsfase (resiliatierisico).
3. Verbintenis van Credendo
Na analyse en een positieve beslissing, bevestigt Credendo dat
het mogelijk is om forfaiting toe te kennen. Dit gebeurt via een
ondertekende forfaitingovereenkomst.
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Neem gerust contact op met Credendo voor een gratis schatting
van de rente voor een bepaalde transactie.

Meer informatie
E solutions@credendo.com
T +32 2 788 89 37
www.credendo.com

1. Vóór het contract
Een exporteur kan op elk moment tijdens de uitwerking van zijn
exportproject bij Credendo aankloppen voor informatie en prijsindicaties voor een toe te kennen krediet.

4. Ondertekening van de contractuele documenten
De exporteur en de koper ondertekenen hun commercieel
contract waarin ook de voorwaarden van de financiering zijn
vastgelegd. In ruil voor het toegekende krediet, dient de koper
het ondertekende handelspapier (wissels of orderbriefjes) te
bezorgen aan de exporteur. Credendo verzekert indien gewenst
het resiliatierisico.
5. Levering van de goederen en financiering
De exporteur levert de goederen zoals voorzien in het commercieel
contract en bezorgt de nodige documenten aan Credendo. Na
controle koopt Credendo het handelspapier over van de exporteur,
en betaalt hem hiervoor de waarde min de kosten van de
verdiscontering.
6. Schadevergoeding
Indien er een verzekering tegen het resiliatierisico genomen
werd en het contract tijdens de uitvoeringsfase verbroken wordt,
betaalt Credendo de exporteur een schadevergoeding.

6-7 

7. Terugbetaling van het krediet
De koper betaalt het handelspapier terug op de voorziene
vervaldagen. Credendo verzilvert het handelspapier door het
via haar eigen bank voor te leggen aan de bank van de koper.
Credendo draagt het volledige risico op niet-betaling onder het
krediet.
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Hoeveel kost forfaiting?
De kosten worden berekend door de marktconforme
verdisconteringsrentevoet toe te passen op het bedrag van het
toegekende krediet. Deze rentevoet is afhankelijk van onder
meer de solvabiliteit van de koper, het land van bestemming en
de looptijd en de valuta van de transactie, en dekt de volledige
financieringskosten voor de exporteur.

