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Productfiche 22 november 2022 

Kaskrediet 

synoniem: ‘krediet in rekening-courant’ 

Een kaskrediet financiert wisselende/tijdelijke liquiditeitstekorten. 

 

Voorbeelden: 

Een ondernemer wenst een permanente kasreserve t.b.v. 25.000 EUR voor het opvangen van 

onverwachte kleine of grotere uitgaven. Vdk bank stelt een kaskrediet ter beschikking met een 

uitgavenlimiet/kredietlijn van 25.000 EUR. De kredietlijn staat permanent ter beschikking van de 

onderneming. Bij uitgaven neemt de onderneming gelden op. De omzet of ontvangsten van de 

onderneming worden gestort op de rekening kaskrediet en komen in mindering van een eventuele 

debetstand van het krediet. 

 

1. Kredietnemers – doel 

Kredietnemers:  KMO’s, natuurlijke personen die een zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefenen, zoals 

handelaars, beoefenaars van een vrij beroep, bedrijfsleiders en vzw’s. 

Doel:  financiering wisselende/tijdelijke liquiditeitstekorten 

 financiering kasreserve 

 financiering voorraden 

 

2. Kredietmodaliteiten 

Bedrag – minimum: 5.000 EUR 

Bedrag – maximum: In functie van de financiële planning en noden. 

Looptijd: Bepaalde of onbepaalde looptijd. 

Reserveringscommissie: Berekend op het bedrag van het kaskrediet of de hoogste debetstand van het kwartaal 

indien hoger 

Betaling 

reserveringscommissie 

Driemaandelijks – telkens per einde kalenderkwartaal 

Opname: Vrije opname op dagbasis binnen de afgesproken kredietlijn en looptijd. 

Opnamerecht: Niet verschuldigd. 

Renteberekening: Effectief aantal dagen/365. 

Rentevariabiliteit: Variabele rentevoet. 
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Betaling rente: Zesmaandelijks, telkens per einde semesterkwartaal. 

Betaling kapitaal: Op eindvervaldag, samen met de rente en de reserveringscommissie. 

Uitstel van kapitaal: Niet van toepassing. 

Beheerskosten: Geen 

Dossierkosten: 500 EUR( of indien kredietbedrag > 500.000: min.750 EUR) 

Voorwaarden: Terugbetaling krediet via GiroPlusrekening vdk bank. 

Storting omzet/ontvangsten uit beroepsactiviteiten op GiroPlusrekening vdk bank. 

Wederbeleggings-

vergoeding: 

Niet van toepassing. 

 

 

3. Zekerheden 

Voor elk krediet worden door vdk bank één of meer specifieke zekerheden gevraagd. De zekerheden kunnen zakelijke 

of persoonlijke zekerheden betreffen en afkomstig zijn van zowel de kredietnemers als derden zekerheidsstellers. 

Sommige overheidsinstellingen (Agion, VIPA,…) verstrekken waarborgen voor de financiering van welbepaalde 

investeringen. Informeer u over de mogelijkheden terzake. De meest voorkomende zekerheiden zijn: hypotheek, 

hypothecair mandaat, pand handelsfonds, solidaire borgstelling, pand roerende waarden, pand schuldvorderingen,… 

Een toelichting bij de verschillende zekerheden en hun impact op het krediet is beschikbaar op de website van vdk 

bank www.vdk.be. 

 

4. Specifieke verbintenissen 

vdk bank kan er voor opteren de toekenning van het krediet afhankelijk te stellen van het naleven van een aantal 

specifieke verbintenissen. 

De meest courante zijn: 

 financiële ratio’s die de onderneming in acht moet nemen tijdens de looptijd van het krediet (‘covenants’) 

 een engagement om geen activa te belasten of te vervreemden in de toekomst, zonder schriftelijke toelating van de 

kredietgever (‘negative pledge’) 

 

5. Voordelen 

 soepel en eenvoudig wisselende liquiditeitstekorten opvangen 

 kredietlijn soepel aanpasbaar in functie van de reële noden 

 rente, reserveringscommissie en kosten fiscaal aftrekbaar 

 zekerheid, ook bij tijdelijke tekorten 

 creditbewegingen komen in mindering van de intrestlast van het krediet 

 

6. Inlichtingen 

Info omtrent de financiering van ondernemingen: 

www.financieringvanondernemingen.be  zie de rubriek ‘tips & tools’, checklist correct gebruik kaskrediet 

Steun bij financiering of waarborgen voor leningen: 

www.financieringvanondernemingen.be  

http://www.vdk.be/
http://www.financieringvanondernemingen.be/
http://www.financieringvanondernemingen.be/
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www.agentschapondernemen.be  

www.vipa.be  

www.agion.be  

www.pmv.eu 

Bevoegd orgaan betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële 

instrumenten: 

www.fsma.be [FSMA, autoriteit voor financiële diensten en markten – Congresstraat 12-14 – 1000 Brussel] 

 

7. Klachten 

Met eventuele klachten kan u in eerste instantie terecht bij: 

vdk bank - Klachtenbehandeling 

Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent 

tel. 09 269 32 31 - e-mail klachtenbehandeling@vdk.be. 

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – 

Beleggingen: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 

 

8. Ontvangstbevestiging 

Handtekening laten voorafgaan door de vermelding “voor ontvangst” 

 

Datum:  

Handtekening: 

 

http://www.agentschapondernemen.be/
http://www.vipa.be/
http://www.agion.be/
http://www.fsma.be/
mailto:klachtenbehandeling@vdk.be
http://www.ombudsfin.be/

