
Wat is een kaskrediet? 

 

 

Definitie Een kaskrediet (of krediet in rekening-courant) is een kortetermijnkrediet, 

meestal van onbepaalde duur, voor de financiering van de behoefte aan 

werkkapitaal, m.a.w. voor de financiering van roterende klantenvorderingen 
en/of voorraden.   

 
Kaskrediet dient voor de overbrugging van tijdelijke liquiditeitstekorten als 

gevolg van het verschil in tijd tussen de uitgaven en de ontvangsten. 
 

Een kaskrediet heeft de vorm van een kredietopening of toegestane 

overschrijding op de zichtrekening. De opnemingen en stortingen gebeuren binnen 
de toegestane kredietlimiet. Er is geen rechtvaardiging vereist voor het gebruik van 

het kaskrediet. 
 

Een kaskrediet kan toegestaan worden in EUR en soms ook in vreemde 

munten. Het is dan opneembaar in een of meer deviezen.  

Doelgroep Zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en ondernemingen (KMO’s 

en grote ondernemingen), instellingen uit de overheidssector. 

Bedrag Het minimumbedrag van een kaskrediet verschilt van instelling tot instelling, maar 
bedraagt meestal minimum 2.500 EUR. 

Sommige instellingen  bieden: 
- een mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke vermindering van het 

plafond; 

- een seizoenplan, waarbij de kredietlimiet varieert volgens een 
contractueel bepaald plan.  

Looptijd Een kaskrediet heeft meestal een onbepaalde duur. De looptijd kan evenwel 
bepaald zijn, waarbij de vervaldag vermeld wordt in het contract. 

Rentevoet De intrest bestaat uit een basisrente (die door de bank kan aangepast worden 

overeenkomstig het renteverloop op de markt) met daar bovenop een marge. 
 

De interesten worden per dag berekend op de kredietomloop en driemaandelijks 

na het verloop van de termijn geïnd. 
 

Provisies worden per dag berekend en driemaandelijks geïnd. 

Andere 
kosten 

De kosten verbonden aan een kaskrediet bestaan uit de rente en uit verscheidene 
componenten:  

- een provisie voor de terbeschikkingstelling van het geld, doorgaans 
berekend op de kredietlijn bij de kredietopening. 

- een overschrijdingsprovisie, indien meer wordt opgenomen dan de 
aanvankelijk toegestane kredietlimiet (hiervoor is een toelating van de bank 

vereist). 

- Soms worden dossierkosten aangerekend bij de bevestiging, wijziging, 
annulering van het krediet en/of de zekerheden.  

Zekerheden In principe zijn alle vormen van zekerheden mogelijk en worden ze bepaald al 

naargelang het risicoprofiel van de klant, de transactie en de economische 
omstandigheden.  

 
De meest voorkomende zekerheden zijn:  

- hypotheek 
- pand handelszaak 

- hypothecair mandaat 

- borgstelling 
- effecten- of depositopand 

- of een combinatie van bovenstaande zekerheden. 

Voordelen - Kaskrediet wordt opgenomen in de zichtrekening. De bedragen die op deze 



rekening worden gestort, verminderen het opgenomen bedrag. Kaskrediet 

is permanent beschikbaar (in geval van kaskrediet voor onbepaalde tijd).  

- Er is geen rechtvaardiging of voorafgaande kennisgeving nodig om het 
krediet op te nemen.  

- De interest wordt aangerekend per kwartaal op de effectief opgenomen 

bedragen.  
- Een kaskrediet kan minder duur zijn dan een leverancierskrediet in geval van 

korting bij contante betaling. 

 


