Inleiding
Op gebied van financieren zijn ook ingrijpende maatregelen aangekondigd. Zo geven banken MKBbedrijven een half jaar uitstel van aflossingen en is de BMKB-regeling versoepeld. Mede door deze
maatregelen hoopt men bedrijven overeind te houden tijdens deze crisis. In deze nieuwsbrief wordt
ingegaan op beide maatregelen.

1. Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossingen
De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële
nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in
aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun
zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen zes
maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank,
de Volksbank en Triodos Bank besloten.
Het economische beeld voor ondernemers verslechtert zienderogen. Steeds meer keteneffecten
worden zichtbaar en steeds meer ondernemers kloppen aan bij banken. De bankensector zet zich
vanuit alle geledingen in om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en
voelt de verantwoordelijkheid alles uit de kast te halen voor haar klanten. Banken kunnen dit doen
omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale
Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen.
De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een
financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de
verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet
en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend
maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.
Banken hebben deze maatregelen vanochtend gepresenteerd aan minister Hoekstra van Financiën
en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Chris Buijink, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Banken: “Met het pakket maatregelen voor banen en economie heeft
het kabinet belangrijke stappen gezet om ook bedrijven en werknemers door deze moeilijke tijd te
loodsen. Banken ondersteunen die maatregelen en komen nu met eigen aanvullende maatregelen
om een aanzienlijk deel van ondernemend Nederland extra tegemoet te komen. Met elkaar doen we
zo wat nodig is. We moeten samen optrekken: overheid, toezichthouders, banken en
ondernemersorganisaties.”
Bron: www.nvb.nl

2. Versoepeling BMKB-regeling
Op dit moment heeft MKB Nederland grote financiële problemen als gevolg van het coronavirus.
Banken en andere financiers kunnen deze bedrijven helpen, door een overbruggingsfinanciering
te verstrekken voor de aankomende periode. Maar ook het kabinet heeft extra

steunmaatregelen getroffen om garant te staan voor leningen die bedrijven moeten aantrekken
om te kunnen overleven. Dit is op 16 maart jl. gebeurd door de voorwaarden voor de BMKBregeling (staatsgarantie) te verruimen.
De overheid heeft aanvullende maatregelen genomen om banken en andere financiers te
stimuleren om de getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om ondernemers met een
gezond toekomstperspectief, die nu tijdelijk geconfronteerd worden met liquiditeitsspanningen.
De regeling geldt als zodanig voor ondernemers die niet gefinancierd kunnen worden, omdat zij
de financier onvoldoende zekerheden kunnen bieden. De staat kan deels in deze zekerheden
voorzien, door middel van de garantstelling.
Het is van groot belang dat de aanvraag goed onderbouwd wordt ingediend bij de bank. Hier zal
ook een gezond toekomstperspectief uit moeten blijken. Daarnaast is het belangrijk dat er
voldoende kredietruimte wordt aangevraagd. Het zal namelijk niet eenvoudig zijn om later
onder dezelfde voorwaarde aanvullende financiering te verkrijgen. Ondernemers die los van de
coronacrisis al financieel in zwaar weer verkeren, zullen minder kans hebben om succesvol extra
financiering te verkrijgen onder deze regeling.
Indien je aanvraag wilt maken op de BMKB-regeling en hierbij ondersteuning nodig hebt, neem
dan contact met ons op.
Hoe ziet de verruimde BMKB-regeling eruit?
In de huidige BMKB-regeling is het borgstellingskrediet 50% van het totaal aan nieuw te
verstrekken financiering. Over deze som geeft de staat 90% borgstelling af en loopt de financier
geen risico. Deze maatregel zal nu dus speciaal worden verruimd voor ondernemers die te
maken krijgen met financiële problemen als gevolg van het coronavirus (er geldt al een
verruimde maatregel aangaande het PFAS- en stikstofdossier). Concreet betekent dit dat het
borgstellingskrediet verruimd wordt van 50% naar 75% voor een overbruggingsfinanciering van
2 jaar.
Eenvoudig rekenvoorbeeld
Een onderneming heeft een additionele financieringsbehoefte van EUR 100.000 en
hiervoor kunnen geen zekerheden worden geboden.
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De nieuwe maatregel zorgt ervoor dat de bank een kleiner dekkingstekort heeft op de totale
additionele financiering en dus eerder bereid is om de financiering te verstrekken.
Het garantiebudget in 2020 voor de BMKB is € 640 miljoen voor banken en € 25 miljoen voor nietbancaire financiers. De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een
kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet. De grens ligt in
andere gevallen op maximaal de helft van de kredietverstrekking.
Welke financiers kunnen deze regeling toepassen?
De gangbare traditionele financiers die de verruimde regeling kunnen toepassen, zijn: ABN Amro
Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, Riverbank en Triodos Bank. Alternatieve financiers zijn:
Europese Horece Financieringsmaatschappij, Kredietunie Bakkerij Ondernemers, Kredietunie
Brabant, Kredietunie Kennemerland en Qredits.
Heb je vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.
Bron: http://www.fiscount.nl

