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Uw oplossing voor jaarlijks terugkerende uitgaven 
 
 
 
Doel 

 
Met een KBC-Kasplanningskrediet kunt u jaarlijks terugkerende uitgaven, zoals het jaarlijkse 
vakantiegeld, de eindejaarspremies, RSZ-bijdrage, bedrijfsvoorheffing,  spreiden over  het jaar.  Die 
kosten drukken immers tijdelijk zwaar op de kaspositie van uw onderneming.  

 
 
Voordelen 

 
•    U behoudt uw  eigen middelen, waardoor uw  liquiditeit op  peil  blijft. 
•    U houdt op  die manier uw  andere kredietlijnen, zoals  uw  kaskrediet,  vrij. 
•     U hebt zekerheid over hoeveel u betaalt gedurende welke termijn. 
•    U kunt de periodieke terugbetaling gemakkelijk inpassen in uw financiële planning. 
•    De rente en  kosten zijn fiscaal  aftrekbaar. 

 
 
Soorten 

 
Financiering  vakantiegeld 

 
Het  KBC-Kasplanningskrediet voor  de  financiering van  het vakantiegeld is een krediet dat u  als  
werk- gever (zelfstandige of vennootschap) kunt aangaan voor  de  betaling van  het vakantiegeld aan  
uw werknemers: 
•    Aan bedienden moet u als werkgever het vakantiegeld rechtstreeks en vóór  de  

hoofdvakantie betalen; 
U kunt het K B C - Kasplanningskrediet gebruiken voor  de  financiering van  het dubbele 
vakantiegeld 
(92%  van  het brutomaandloon); 

•    Voor  arbeiders moet u  h e t  v a k a n t i e g e l d  s t o r t e n  aan de  Rijksdienst voor  Sociale  
Zekerheid (RSZ), die het overmaakt aan de  instantie die  het op haar beurt  betaalt aan de 
arbeiders; 
U kunt het KBC-Kasplanningskrediet gebruiken voor  de  financiering van  de  jaarlijkse 
werkgeversbijdrage van  10,27% op  de  lonen van  het vakantiedienstjaar (tegen 108%). 

 
Financiering  eindejaarspremie (of dertiende maand) 

 
U kunt  een  KBC-Kasplanningskrediet aangaan voor   de   financiering van   de   eindejaarspremie  
die  u als werkgever (zelfstandige of vennootschap) betaalt aan uw  personeel. 



 
Werking 

 
Rekening houdende met het bedrag berekend door het sociaal secretariaat bepaalt u het te financieren 
bedrag. Zodra w e  u  het KBC-Kasplanningskrediet ter beschikking hebben gesteld, krijgt u het 
bedrag op  uw  zichtrekening gestort waarmee u de  betaling kunt uitvoeren. 
De terugbetaling van  het krediet gebeurt automatisch via  uw  KBC-Zichtrekening. 

 
 

Kenmerken 
 

Het  KBC-Kasplanningskrediet heeft een duidelijk startbedrag en  een vastgelegd terugbetalings- 
schema. De looptijd van het krediet is maximaal 12 maanden.   
De terugbetalingen gebeuren maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of eenmalig integraal. 
Standaard begint de terugbetaling na de eerste opneming van het krediet. U kunt een 
delgingsvrije periode invoegen om de eerste terugbetaling later te laten plaatshebben. 
 
U kunt terugbetalen met gelijke terugbetalingen of met gelijke kapitaalaflossingen. Kiest u voor een 
plan met gelijke terugbetalingen, dan is de periodieke terugbetaling (de som van kapitaal en rente) 
altijd gelijk. Om dat mogelijk te maken, betaalt u aan het begin van de kredietlooptijd weinig 
kapitaal terug en veel rente. Tegen het einde van de kredietlooptijd verandert die verhouding en 
betaalt u meer kapitaal terug en minder rente. 
Kiest u voor gelijke kapitaalaflossingen, dan betaalt u op elke kapitaalvervaldag een gelijk deel van het 
kapitaal terug. Aangezien de rente wordt berekend op het uitstaande kapitaal, zal het periodiek te 
betalen bedrag (de som van rente en kapitaal) afnemen in de tijd. We spreken dan van degressieve 
aflossingen. 
 

Het KBC-Kasplanningskrediet heeft een Plus 
 

Dankzij de  KBC-Kwijtschelding Schuld  is uw  gezin financieel beschermd mocht u overlijden tijdens 
de looptijd van het krediet. De KBC-Kwijtschelding Schuld  omvat een overlijdensdekking voor  maxi- 
maal drie  personen, niet ouder dan 60 jaar.  Bij overlijden betaalt de  verzekeringsmaatschappij het 
uitstaande kapitaal én  de  verschuldigde rente van  het KBC-Kasplanningskrediet. 
De KBC-Kwijtschelding Schuld  volgt dus perfect de  terugbetaling van  de  lening, zodat u nooit over- 
noch onderverzekerd bent. Bovendien zijn er geen extra formaliteiten te vervullen en  geldt er een 
uniform tarief, ongeacht uw  leeftijd of geslacht. 
Kiest u  voor  een  krediet  met  een  duidelijk  terugbetalingsschema?  Dan  is  het  ook  logisch  dat  de  
eraan gekoppelde overlijdensdekking even efficiënt is. 
De KBC-Kwijtschelding Schuld  kan  voor  KBC-Kasplanningskredieten tot 100 000 euro. 
In de  andere situaties bieden we  u die bescherming met de  KBC-Schuldsaldoverzekering. 

 
 
Wat betaalt u voor een KBC-Kasplanningskrediet? 

 
Rente  

 
De rentevoet wordt voor  een bepaalde periode vastgelegd.  
 
Als u voor de optie Plus kiest, stijgt de rentevoet met 1% per verzekerde (maximaal 3 
verzekerden). 

 
Kosten en provisies bij het aangaan en normaal verloop van het krediet 
 
Tijdens  de  opnemingsperiode betaalt u alleen rente op  het al opgenomen kapitaal. Voor  het nog 
niet-opgenomen kapitaal betaalt u v a n a f  d e  o n d e r t e k e n i n g  v a n  h e t  k r e d i e t c o n t r a c t  een 
reserveringsprovisie van 0,15% per maand met vrijstelling van de eerste maand. 
 



Kosten en provisies bij wijziging of onregelmatig verloop van het krediet 
 
Als u het krediet niet of niet volledig opneemt binnen de afgesproken opnemingsperiode, wordt een 
afstandsvergoeding (of verzakingsvergoeding) aangerekend die overeenkomt met 6 maanden rente op 
het niet opgenomen bedrag. 
 
We rekenen nalatigheidsintresten aan als u een kapitaalaflossing op een vervaldag niet of onvolledig 
betaalt.  Op het achterstallige kapitaal rekenen we bijkomend 0,50% aan en dat zolang de periode van 
de achterstal aanhoudt.  
 
Als u de rente op een vervaldag niet of onvolledig betaalt, worden herberekeningsintresten integraal 
aangerekend aan 0,50% op het uitstaande kapitaal tijdens die periode. 
 
Als u uw aflossingsplan wijzigt wordt er mutatie- of wijzigingsprovisie aangerekend.  
Die provisie wordt actuarieel berekend. 
 
Bij de wijziging van uw opnemingsperiode rekenen we een provisie aan.   Bij de berekening daarvan maken we het  
verschil tussen de contractueel overeengekomen rentevoet en de herbeleggingsrentevoet (gebaseerd op  
EURIBOR rentevoeten (Euro Interbank Offered Rate)).    Dat verschil passen we  toe op het nog niet-opgenomen 
kredietbedrag en dat voor de  
looptijd van de verlenging. 

 
Vervroegd terugbetalen is mogelijk als u een herbeleggingsvergoeding betaalt . De berekeningswijze is afhankelijk  
van het initiële kredietbedrag.  Als dat bedrag: 

• 1 miljoen euro of minder is, dan is de herbeleggingsvergoeding gelijk aan 6 maanden externe rente, 
• groter dan  1 miljoen euro is,  dan geldt een actuariële herbeleggingsvergoeding.  

  
 
Algemene kosten 
 
Voor de opmaak van een kredietcontract betaalt u eenmalig dossierkosten afhankelijk van het toegestane 
kredietbedrag. 
 

Nieuwe kredietbehoefte in euro Dossierkosten in euro 
Van Tot en met  
0,00 50 000,00 250  

50.000,01 500 000,00 500 
500.000,01 Maximum 1 000 

 
Bij de volgende wijzigingen aan  uw KBC-Kasplanningskrediet betaalt u 150 euro dossierkosten: 

• de verlenging van de opnemingsperiode, 
• de wijziging van het aflossingsplan. 

 
Voor het verdere beheer betaalt u driemaandelijks 20 euro. U betaalt die kosten per kredietopening, voor alle 
lopende kredieten onder die kredietopening te samen. Onder het beheer vallen o.a. de interestberekening, 
vervaldagverwerking, risicobewaking, renteherziening en de automatische aanmaak van attesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meer informatie 
 
Voor meer informatie over overheidssteun aan ondernemers: 
 
Diverse overheden bieden steunmaatregelen om investeringen aan te moedigen. Een overzicht vindt u op onze 
website: www.kbc.be/overheidsmaatregelenvoorondernemers 
 
Voor meer informatie over kredietbemiddeling: 
 
Uw bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht 
bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 
078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.  
Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, 
Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, ombudsman@ombfin.be, www.ombfin.be. 
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