Aan de heer Alexander De Croo
Vice-Eerste minister en Minister van
Financiën en Internationale Ontwikkeling
Wetstraat 12
1000 Brussel

Anderlecht, 24 maart 2020
Betreft: Kredietverzekering
Mijnheer de Vice-Eerste Minister,
Een aantal van onze lidbedrijven bij Fedustria (textiel-, hout- en meubelindustrie) signaleert ons de
recente eenzijdige beslissing van bepaalde kredietverzekeraars om de kredietlijnen drastisch te
verminderen dan wel zelfs volledig op nul te brengen. Dit is een zeer kwalijke en gevaarlijke evolutie
vermits dit de handelsstromen dreigt te doen stilvallen bij gebrek aan kredietverzekering. Voor een
exportgerichte industrie zoals de onze is het behoud van de kredietverzekering absoluut noodzakelijk
om de productie en uit- en toelevering op gang te kunnen houden.
Ons voorstel is dat de kredietverzekeraars hun kredietlijnen die ze aan hun klanten hadden
toegestaan vóór de coronacrisis (bv. per eind februari 2020) zouden behouden (herstellen). De
overheid geeft daarop een staatsgarantie. Dat feit alleen al zal heel veel wantrouwen uit de markt
wegnemen en het handels- en betaalverkeer doen verder lopen. In het geval dat er een
betaalprobleem zich voordoet, komt de staat tussen. Desgevallend kan voor die staatsgarantie een
licht hogere premie worden aangerekend.
Tijdens de financiële crisis van 2008-2009 werd zo’n instrument gecreëerd, maar de formule toen van
de Belgacap was veel te laat en was veel te omslachtig. Nu moet er snel en met een eenvoudige
maatregel (staatsgarantie op alle kredietlijnen mits een iets hogere premie) worden opgetreden. Het
is dus belangrijk dat de kredietverzekeraars ook hun verantwoordelijkheid nemen om deze crisis te
bestrijden.
Met de meeste hoogachting,

Filip De Jaeger
Adjunct-directeur-generaal

Fa Quix
Directeur-generaal

Cc: Mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister
Mevrouw Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
De heer Koen Geens, Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der
Gebouwen, en minister van Europese Zaken
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