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Impact van COVID-19 maatregelen op de meest voorkomende bankconvenanten
Noodpakket voor banen en economie

Liquiditeitsverruimende maatregelen die tot uitstel leiden.

De meeste COVID-19 maatregelen leiden tot uitstel
van betalingen en niet tot afstel 

Noodpakket voor banen en economie

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen

Versoepeling belastingmaatregelen

Uitstel van belastingbetaling (BTW, loonheffingen, vennootschapsbelasting)

Deblokkeren g-rekening

Wijziging voorlopige aanslag

Fiscale coronareserve (verlies 2020 verrekenen met winst 2019)

Versoepeling kredietvoorwaarden

Nieuwe of verruimde financieringsopties (B-MKB, GO-regeling, Qredits, COL, KKC) 

Uitstel van aflossing en rente bij de bank



COVID-19 maatregelen mitigeren de impact van 
de Coronacrisis op de korte termijn

Impact van COVID-19 maatregelen op de meest voorkomende bankconvenanten
Liquiditeitsbehoefte – korte termijn
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Impact van COVID-19 maatregelen op de meest voorkomende bankconvenanten
Cash flow ontwikkeling – middellange termijn

Op de middellange termijn kan de liquiditeit onder druk komen te staan 
door het afschalen van COVID-19 maatregelen

Het risico bestaat dat onvoldoende cash in de onderneming aanwezig is 
om te kunnen voldoen aan de verplichtingen jegens de bank

Voorbeeld cash flow vóór financieringsverplichtingen op maandbasis
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Impact van COVID-19 maatregelen op de meest voorkomende bankconvenanten
Bankconvenanten

2. Leverage ratio’s

1. Coverage ratio’s

Meest voorkomende financiële ratio's opgenomen in 
financieringsovereenkomsten

• DSCR – Debt Service Coverage Ratio
“Cash flow beschikbaar voor rente en aflossing / (rente + aflossing)”

• ICR – Interest Coverage Ratio
“Cash flow beschikbaar voor rente en aflossing / rente”

• Netto schuld / EBIT(DA)
“(Rentedragende schulden – liquide middelen) / EBIT(DA)”

• Eigen vermogen / Totaal vermogen

Gereduceerde cash flow en opgelopen schulden ten gevolge van de 
Coronacrisis kunnen leiden tot een inbreuk op uw bankconvenanten



Pre-Corona Pre-Corona
Bankconvenanten (EUR '000) 2020B 2020B 2021P Banknorm 2020B 2020B 2021P

Netto schuld / EBIT(DA) 1.8x 5.9x 3.4x 3.5x OK ATT OK

Debt Service Coverage Ratio 2.3x 0.9x 1.2x 1.3x OK ATT ATT

Krediet OvereenkomstPost-Corona Post-Corona

Pre-Corona
Balansen (EUR '000) 2020B 2020B 2021P

Vaste en vlottende activa 4,150      4,150      4,150      
Liquide middelen ## 2,300      1,550      1,675      
Totaal activa 6,450      5,700      5,825      

Eigen vermogen 1,950      1,200      1,825      
Bancaire financiering 4,500      4,500      4,000      
Totaal eigen vermogen en passiva 6,450      5,700      5,825      

Netto schuld 2,200      2,950      2,325      

Post-CoronaPre-Corona
Winst- en verliesrekening (EUR '000) 2020B 2020B 2021P

Omzet 5,000      3,500      3,850      

Operationele kosten (3,750)     (3,000)     (3,175)     
EBIT(DA) 1,250      500          675          

Rente (-) 50            50            50            
Aflossingsverplichting (-) 500         500         500         
Debt service 550           550           550           

Post-Corona

Impact van COVID-19 maatregelen op de meest voorkomende bankconvenanten
Impact van COVID-19 op bankconvenanten (rekenvoorbeeld)

Ten gevolge van de mindere resultaten voldoet de Onderneming niet meer aan haar bankconvenanten: 
- In 2020 zal de netto schuld naar verwachting groter zijn dan 3.5x EBITDA

- In 2020 en 2021 is de kasstroom beschikbaar voor Debt service kleiner dan 1.3x Debt service
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WELKE FINANCIËLE CONVENANTEN ZIJN ACTUEEL?

LIQUIDITEIT GERAAKT:
 Interest Cover Ratio en Debt Service Coverage Ratio

 Minder actueel: financiële convenanten enkel op basis 
van balance sheet items

 Payment holiday banken & zie ook voorstel tijdelijke
betalingsuitstelwet (internetconsultatie 7 juni 2020)

OM OP TE LETTEN, OOK BIJ CRISISMAATREGEL:
1) Breach financial covenant

2) Information undertaking

3) Drawstop event

4) Covenant reset



AUTOMOTIVE CREDIT AGREEMENTS

OM OP TE LETTEN:
 Correctie voor Exceptional Items: ‘any exceptional, one-

off, non-recurring or extraordinary items’

 Effect IFRS 16 op:

 Solvabiliteitsratio’s

 Liquiditeitsratio’s

Interest Cover means the ratio of [EBITDA] to [Interest 
Payable] in respect of any Relevant Period

1) Backward looking test van afgelopen 12 maanden

2) Testing per kwartaal



REAL ESTATE CREDIT AGREEMENTS
OM OP TE LETTEN:
 Projected Net Rental Income: 

 Bij break clauses: rental income ignored

 Rental income payable by a tenant that is more than 
[three]/[two] months in arrears on any of its rental 
payments will be ignored

Projected Interest Cover means, the ratio of Projected Net 
Rental Income to Projected Finance Costs

1) Vooral (Projected) Interest Cover relevant 

2) Forward looking test van 6 tot 12 maanden

3) Soms deels backward looking en deels forward looking

4) Testing semi-annually of quarterly
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Communicatie met uw bank
Manage de relatie met uw bank

Banken kennen uw onderneming minder goed dan u. Onderbouw welke 
marktontwikkelingen en vooruitzichten van toepassing zijn op uw 

onderneming

Stakeholders

De relatie met de bank

Medewerkers

Huidige situatie bij banken

Druk op interne capaciteit door COVID-19 aanvragen

Verschil in uitleg overheidsvoorwaarden (“gezonde onderneming”)

Focus op bestaande klanten (loket dicht voor prospects)

Veel onzekerheid over toekomst. Onderbouwing is nog belangrijker

Intern Extern

Aandeelhouders

Klanten

Crediteuren

Banken



Communicatie met uw bank
Kwantitatieve onderbouwing

“Met 50% van de kennis, moeten we 100% van de besluiten nemen”
- Mark Rutte -

Welke sturingsinstrumenten heeft u? 

Onderbouw uw strategie cijfermatig

Vertaal historische ontwikkelingen naar het heden

Scenario analyse

Omzet Impact analyse

Licht de huidige trends toe

Vertaal de strategie naar resultaten. Breng sturingsinstrumenten in kaart

Worst case

Management case

Best case
2020 2021 2022 2023 2024

Forecast -10% -20% -30%



Communicatie met uw bank
Cashflow prognose

Een maandelijkse cashflow prognose is in de huidige situatie essentieel 
voor elke onderneming

1. Prognose gebaseerd op scenario’s

Maandelijkse cashflow prognose

Prognose voor komende 3-18 maanden

2. Werkkapitaal behoefte

3. Investeringen

Voorraad, debiteuren, crediteuren, seizoenspatroon

Vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen

4. Uitgestelde betalingen

Uitstel aflossing, belastingbetaling, vakantiegeld, subsidie



Communicatie met uw bank
Welke opties zijn er in samenwerking met de bank?

Een van de belangrijkste ratio’s bij de banken is de netto schuld / EBIT(DA) 
ratio

Verbeteren van de balanspositie

Balans verbeteringen 

Beter werkkapitaal management

Verlengen looptijd leningen

Uitstel aflossingen (grace period)

Balansverkorting door afstoten activa

Omzetten kortlopende schulden in middellange lening

Schuld omzetten in eigen vermogen

Kwijtschelden/afschrijven deel van de financiering

Aantrekken nieuw kapitaal



Communicatie met uw bank
Welke opties zijn er naast de bank? 

Eigen vermogen investeerders staan open voor acquisities

Er is veel geld in de markt beschikbaar en wees creatief om transacties 
mogelijk te maken

Impressie van de markt

1. Investeerders staan open voor in de kern gezonde bedrijven

• Meer nadruk op aanvullende voorwaarden
• Verschuiving van risicoverdeling in transactiestructuur
• Er is veel “dry powder” in de markt

2. Invloed op waardering

3. Creatieve financieringsmogelijkheden

• Invloed op markt multiples
• Verhoogde focus op toekomstige resultaten (earn-out)

• Meer eigen vermogen
• Vendor loan
• Asset based financieringen
• Werkkapitaal financiering

8.0x
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OPEISING KREDIET BIJ BANCAIRE KREDIETDOCUMENTATIE

Algemene Bankvoorwaarden 2017: bevoegdheid bank tot 
opzegging kredietrelatie ook indien geen sprake is van 
verzuim van kredietnemer (art. 35 ABV)

DE TEST VAN DE RECHTER
 Overmacht: weinig kansrijk, want betaling niet onmogelijk

 ING/Keijser (Hoge Raad, 10 Oktober 2014): beperkende 
werking redelijkheid en billijkheid indien opzegging 
onaanvaardbaar 

 Wijzigen kredietovereenkomst door pandemie als
onvoorziene omstandigheid

 Algemene bankvoorwaarden: alleen van toepassing bij
kleine kredieten onder standaard bancaire
kredietdocumentatie



ACCELERATION BIJ LMA CREDIT AGREEMENTS

OM OP TE LETTEN:
 Material Adverse Effect: veel aandacht voor, maar weinig

kansrijk voor banken

 Effect van payment holiday banken & wetsvoorstel
tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 (indien van kracht):

 Insolvency & Insolvency Proceedings Event of Default

 Cross-default

 Vooral relevant bij meerdere kredietovereenkomsten

 Conclusie: check altijd het effect van crisismaatregelen op 
de LMA credit agreement



ACTUALITEITEN FINANCIAL RESTRUCTURING

DE WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS
AKKOORD
 Faillissementswet d.d. 1893 ontoereikend

 Geheel nieuwe insolventieprocecure: het antwoord op de 
(vorige) crisis?

 Kan nog deze zomer worden aangenomen

 Terugvallen op bestaande instrumenten, indien niet
succesvol..



ACTUALITEITEN FINANCIAL RESTRUCTURING

ENGELSE SCHEME OF ARRANGEMENT
 Brexitakkoord (overgangsfase t/m 31 december

2020)

 Effect Hard Brexit

HERLEVING VAN DE PRE-PACK?
 HvJEU 22 juni 2017 (Smallsteps)

 Prejudiciële Vraag aan HvJEU (HR 14 april 2020 
FNV/Heiploeg)


