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UPDATE - De Corona-uitbraak is inmiddels een pandemie. Wat zijn de aandachtspunten
vanuit het oogpunt van Corporate Finance?
Afgelopen week heeft het kabinet reeds aangekondigd de borgstellingskredieten (bekend als BMKB-C regeling)
te verruimen. Recent zijn door het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd waaronder de verruiming
regeling Garantie Ondernemers (GO) financiering en tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven en
compensatieregelingen getroffen sectoren. Qredits microkredieten geeft rentekorting op financieringen aan kleine
ondernemers.
Deze regelingen zijn allen gericht op het ondersteunen van ondernemers die liquiditeits- en financieringsproblemen
ondervinden als gevolg van het Corona Virus. Voor ondernemers is het belangrijk om tijdig en goed voorbereid in actie te
komen. Inzicht is hierbij van groot belang omdat voor veel regelingen bevredigende rentabiliteits- en continuiteïtsperspectieven
noodzakelijk zijn.
Borgstellingkredieten (BMKB-C regeling)
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een
balanstotaal tot € 43 miljoen. De verruimde BMKB regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020.
De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C
worden gefinancierd.
•

De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.

•

Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet
(rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.

•

Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.

•

De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.

•

De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:

		

lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije

		periode
		
•

ineens, aan het einde van de looptijd

De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.
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Regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Contact

Deze regeling is van toepassing op zowel het MKB als

Wilt

grote ondernemingen. Ondernemingen die problemen

aandachtsgebieden, heeft u nog vragen of wilt u met

ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en

een van onze specialisten om de tafel zitten? Neemt u

bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie

dan gerust contact met ons op.

u

meer

weten

over

bovenstaande

Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Door middel
van de GO worden ondernemingen geholpen met een
50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Voor

Johan Vlassak

deze faciliteit geldt een minimum van € 1,5 miljoen en

j.vlassak@crowefoederer.nl

een maximum van € 150 miljoen per onderneming. Het

06 - 53 38 97 50

maximum is in verband met het Corona Virus verhoogd
van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Het kabinet heeft

Guus van Houts

voorgesteld om het garantieplafond van de GO te

g.houts@crowefoederer.nl

verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard.

06 - 48 17 67 40

Rentekorting kleine ondernemers op

Jaap Schrover

microkredieten Qredits

j.schrover@crowefoederer.nl

Via Qredits worden kleine en startende ondernemers

06 - 19 64 71 73

gefinancierd. Door Qredits is een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij voor kleine ondernemers

Oscar Coonen

die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel

o.coonen@crowefoederer.nl

van aflossing wordt aangeboden voor de duur van 6

06 - 47 14 75 79

maanden en waarbij de rente gedurende deze periode
automatisch wordt verlaagd naar 2%.
Tijdelijke borgstelling voor land- en
tuinbouwbedrijven
Onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) komt er een tijdelijke borgstelling voor
werkkapitaal voor land- en tuinbouwbedrijven. Het
kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming zo
spoedig mogelijk open te kunnen stellen.
Compensatieregeling getroffen sectoren
Het kabinet komt met een compensatieregeling voor
bedrijven in sectoren die getroffen worden door de
verplichte sluiting zoals eet- en drinkgelegenheden
en

annuleringen

in

de

reisbranche.

De

compensatieregeling wordt uitgewerkt en met spoed
voorgelegd aan de Europese Commissie voor de
beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.
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