
Het risico dat uw relaties niet kunnen betalen, het 

(vermoedelijke) insolventierisico, is en blijft verzekerd op uw 

polis. Ongeacht de reden van het faillissement. Uiteraard moet 

u wel een (zelfbeoordelings)limiet hebben en u aan de overige 

polisvoorwaarden houden. Tot zover dus niets nieuws. 

Is corona gedekt onder de kredietverzekering? 

Hieronder leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen die leven.

1.  Valt een faillissement door corona onder  de dekking?
Ja, een faillissement is een faillissement, ongeacht de oorzaak. Uiteraard binnen de voorwaarden van de polis.

2. Hoe “houden” de kredietverzekeraars zich?
Alle verzekeraars zijn overgestapt op een business continuity plan en hebben vooralsnog zonder major interrupties hun 
dienstverlening geborgd. Ook hebben ze niet en masse op de paniekknop gedrukt. In plaats daarvan zijn ze zeer actief in het 
onderzoeken van de impact in verschillende sectoren en bij verschillende debiteuren. Er zal een substantiële impact zijn op  
de reële economie en de verzekeraars onderzoeken wat daarvan de consequenties zijn op hun dienstverlening in termen  
van kredietadvies, incasso en dekking. Anders dan in voorgaande crises zijn verzekeraars uitgerust om dit ‘case by case’  
te onderzoeken en te beoordelen. De toezichthouders toetsen verzekeraars op voldoende solvabiliteit om aan hun 
verplichtingen te voldoen bij een catastrofe event. Bovendien zijn zij herverzekerd voor bepaalde delen van de risico’s.

3. Worden mijn limieten ingetrokken of verlaagd?
De risico’s nemen in bepaalde landen en branches snel toe. Verzekeraars bekijken ‘case by case’ of aanpassing van  
de limiet noodzakelijk is. 

4.  Kan een verzekeraar met terugwerkende kracht limieten intrekken?
Nee, een verzekeraar kan geen limieten met terugwerkende kracht intrekken. Alle vorderingen die zijn ontstaan vóór  
de intrekkingsdatum blijven verzekerd. Alles natuurlijk volgens de geldende polisvoorwaarden.

Tips: 
1. Blijf in gesprek met uw klant. Dit is 

voor iedereen een uitdagende tijd. 
Weet wat er speelt en wat u kunt 
verwachten;

2. Monitor strak en reageer direct op 
veranderingen in het betaalgedrag 
van uw klant;
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5. Mijn klant kan niet betalen. Wat nu?
a. Is uw klant failliet? Meldt u dit dan direct bij de verzekeraar. 
b. Kan uw klant zijn betalingsverplichting tijdelijk niet nakomen? Vraag wat en 

wanneer uw klant wel kan betalen en spreek een betaalplan af. Als dit betaalplan de 
incasso-overdrachtstermijn in uw polis overschrijdt, dan moet u dit plan eerst aan 
de verzekeraar voorleggen alvorens u dit met uw klant afspreekt. Toestemming van 
de verzekeraar is hierbij verplicht. U kunt de verzekeraar ook altijd vragen om uitstel 
van incasso-overdracht. Gaat dit om heel veel gevallen, neem dan contact met 
Meijers Credit op voor een meer generieke oplossing.

6.  Ik kan niet uitleveren want de goederen mogen niet bij de debiteur  
 worden afgeleverd. Wat nu?

a. Geen fabricage- of contractrisico gedekt: Niet kunnen uitleveren is in principe 
geen gedekte schade oorzaak. Het kredietrisico begint namelijk pas als u geleverd 
heeft. Als u goederen neerzet bij een verlaten pand bij een debiteur, zonder 
tekening voor ontvangst, dan kan dat later uitmonden in een dispuut. U kunt de 
levering dan niet bewijzen. 

b. Wel fabricage- of contractrisico gedekt: In dit geval heeft u misschien wel 
dekking. Neem contact op met de verzekeraar of met Meijers Credit. 

7.  Ik heb fabricage- of contractrisico dekking en ik ben nog aan het 
 fabriceren. Mijn debiteur wil de bestelling annuleren. Wat nu?

De klant moet zich aan het contract houden. U heeft de mogelijkheid om uw klant de 
ruimte te geven om later af te nemen. Uiteraard binnen de voorwaarden van uw polis. 

8.  Ik heb fabricage- of contractrisico dekking en wil uitleveren.  
De overheid in het land van de klant heeft de grens gesloten. Wat nu?

Als u politiek risico heeft meeverzekerd in uw polis, neem dan contact op met uw 
kredietverzekeraar.

9.  Ik heb fabricage- of contractrisico dekking en krijg mijn grondstoffen 
vanuit het buitenland niet op tijd binnen om uit te kunnen leveren  
binnen de polistermijnen. Wat nu?

Het risico van “geen grondstoffen” valt buiten de scope van de kredietverzekering.  
Een mogelijke oplossing is een verruiming van de fabricageperiode/uitvoeringstermijn, 
waarbinnen u wellicht wel kan uitleveren.

10. Zijn er (tijdelijke) maatwerkoplossingen beschikbaar? 
Jazeker, Meijers Credit heeft met de verzekeraars afspraken gemaakt die we ook  
bij u kunnen inzetten om in veel gevallen een werkbare situatie te waarborgen.  
Denk bijvoorbeeld aan uitstel van incasso-overdracht.

Over ons
Meijers is een onafhankelijke makelaar in verzekeringen 

voor zakelijke relaties. We bemiddelen tussen verzekeraar 

en verzekerde. En geven advies over hoe onze klanten 

hun risico’s het beste afdekken. Juist op het snijvlak van 

zekerheid en kosten. Hierdoor kunnen onze klanten, ook 

internationaal, met een gerust hart zeker verder.

Tips: 
3. Denk aan het risico van “preferential 

payments” voor met name uw Duitse 
debiteuren; Kom uitstel in elk geval 
niet schriftelijk overeen. Overigens 
hopen wij dat Duitse rechters hier 
ook in alle redelijkheid en billijkheid 
over zullen oordelen als Duitse 
curatoren een verzoek doen tot ‘claw 
back.’ Het zou wel heel vreemd zijn als 
verzekeraars, banken en overheden 
uitstel verlenen door langere 
termijnen toe te staan, en curatoren 
gaan hier gebruik van maken.

4.  Vraag altijd wat uw klant wél kan 
betalen;

5. Maak gebruik van de ruime termijnen 
in uw polis. Controleer deze in uw 
polis of neem contact op met Meijers 
Credit;

6. Verzekeraars gaan er vanuit dat u zich 
als goed huisvader gedraagt; gebruik 
uw onderbuikgevoel. Uiteindelijk 
moeten we dit risico samen zo goed 
mogelijk managen.

Andere vragen
Heeft u andere vragen? Al dan niet met betrekking tot het coronavirus? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.  
We wensen u, uw dierbaren en collega’s, veel sterkte en gezondheid toe.


