VERRUIMING BORGSTELLINGSKREDIET MKB (BMKB-C) EN KLEIN KREDIET CORONA
(KKC-REGELING)
De huidige wereldwijde coronacrisis heeft mogelijk een tijdelijke daling in de inkomsten van
uw onderneming tot gevolg. Om de gevolgen van de coronacrisis en daaruitvoortkomende
liquiditeitsproblemen op te vangen, is er de mogelijkheid om een financiering bij uw bank
aan te gaan. Bij de aanvraag van de financiering kunt u een beroep doen op:
▪

het verruimde borgstellingskrediet, de zogenaamde BMKB-C regeling (financiering tot 2
mln.);

▪

Het Klein Krediet Corona, de KKC-regeling (financiering van €10.000 - €50.000).

De hoofdlijnen van deze regeling hebben we hieronder voor u uiteengezet:

VERRUIMING BORGSTELLINGSKREDIET MKB (BMKB-C)
Wat houdt de verruiming van het borgstellingskrediet in
De verruiming van het borgstellingskrediet houdt in dat de omvang van het borgstellingskrediet
is verhoogd van 50% naar 75%. De overheid staat daarmee voor een groter deel van de totale
kredietverstrekking garant. Dit vergemakkelijkt de financieringsaanvraag en stelt u in staat om
meer te lenen dan u normaliter zou kunnen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de BMKB-C regeling
De meeste Nederlandse MKB-ondernemingen kunnen een beroep doen op de BMKB-C regeling.
Een belangrijke voorwaarde is dat de kredietverstrekker waarbij u de BMKB-C aanvraagt, ook
een financiering aan u verstrekt voor eigen risico van tenminste één derde (3:1) van het
borgstellingskrediet. De overheid staat zodoende garant voor 67,5% (75%*90%) van de totale
kredietverstrekking (tijdelijk verhoogd).

Inhoud van de BMKB-C regeling
De belangrijkste kenmerken van de regeling zijn:
▪

De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet;

▪

De ondernemer stelt zich borg voor 10% van het BMKB-C;

▪

Nieuw in deze regeling is dat de regeling ook geldt voor rekening-courantkredieten en
overbruggingskredieten, echter dan met een looptijd tot 4 jaar (Update looptijd);

▪

Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal 1,5 mln. euro. (totale BMKB-C financiering maximaal
2 mln euro)

Bedrijven die voor de coronacrisis al in zwaar weer verkeerden, komen niet in aanmerking voor de
BMKB-C regeling. Belangrijk is dat de kredietverstrekker de continuiteit van uw organisatie ook na
de coronacrisis positief inschat.

Kosten van de BMKB-C regeling
Update provisie: U betaalt 2% (looptijd tot en met 8 kwartalen) tot 3%(looptijd van 9 tot 16 kwartalen)
provisie over de hoofdsom van het borgstellingskrediet aan de kredietverstrekker. Deze provisie
wordt door de kredietverstrekker afgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Daarnaast betaalt u de reguliere afsluitings-, rentekosten en aflossingen van de financiering.

Hoe meld ik me aan voor de BMKB-C regeling
U vraagt de BMKB-C regeling niet zelf aan. Wilt u graag een beroep doen op de
borgstellingskredietregeling, dan geeft u dit aan bij de kredietverstrekker. De kredietverstrekker
meldt dit vervolgens aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Begeleiding bij de financieringsaanvraag
ESJ heeft ervaring en expertise op het gebied van de BMKB-regelingen en staat u, indien gewenst,
graag bij.

KLEIN KREDIET CORONA (KKC-REGELING)
In de nabije toekomst blijft het monitoren van de liquiditeitspositie cruciaal: ‘Cash is King’. Indien een
liquiditeitsprobleem wordt voorzien, is het zaak om tijdig additionele financiële middelen aan te
trekken. Omdat voor kleine ondernemers het aantrekken van externe financiële steun/middelen een
uitdaging kan zijn, is de KKC-regeling in het leven geroepen.
Hieronder een uiteenzetting van de regeling welke speciaal is gericht op de kleinere MKB-bedrijven.

Wat houdt de KKC-regeling in
De regeling ‘Klein Krediet Corona’ houdt in dat de overheid voor 95% garant staat voor
overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen (micro-, midden- en kleinbedrijf) met een
financieringsbehoefte van €10.000 – €50.000.

Wanneer komt u in aanmerking voor de KKC-regeling
Om een beroep te mogen doen op de regeling dient de onderneming te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
▪

Ingeschreven bij de KVK voor 1 januari 2019;

▪

Omzet 2019 meer dan €50.000;

▪

Voorafgaand aan de coronacrisis was de organisatie voldoende winstgevend. De regeling is
bedoeld voor ‘gezonde’ kleine ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis in
liquiditeitsproblemen zijn gekomen dan wel liquiditeitsproblemen voorzien;

▪

Er is nog geen beroep gedaan op de BMKB-C regeling of de KKC-regeling;

▪

Er zijn geen achterstanden bij het BKR.

Inhoud van het Klein Krediet Corona
▪

Onder de KKC-regeling kunnen kleine ondernemers een lening aanvragen van €10.000 tot
€50.000. Hoe hoog de maximale lening in uw geval is, is mede afhankelijk van de omzet van uw
bedrijf voor de corona crisis;

▪

De looptijd is maximaal 5 jaar;

▪

De rente bedraagt maximaal 4%;

▪

De overheid staat voor 95% garant, de overige 5% blijft voor risico van de financier.

De regeling schrijft voor dat de financier vraagt om zekerheden, bijvoorbeeld de verpanding van
bedrijfsactiva of een persoonlijke borgtocht.

Kosten van de KKC-regeling
Naast de rentevergoeding betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% over de hoofdsom.

Hoe meld ik me aan voor de KKC-regeling
De banken Rabobank, ABN AMRO, ING, De volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de
regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C regeling mogen
ook de regeling aanbieden.

Begeleiding bij de financieringsaanvraag
ESJ heeft ervaring en expertise op het gebied van de BMKB-regelingen en staat u, indien gewenst,
graag bij.

