Heerenveen, 17 maart 2020,

Betreft: Corona maatregel – Ondernemers kunnen eerder en meer geld lenen door BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dankzij deze
maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en
meer geld lenen.

De regeling is van kracht vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd
pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te
vangen. Verwacht wordt dat met deze eerste stap al direct € 300 miljoen aan extra financiering
beschikbaar is voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.
Belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemers
Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet,
oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te verhogen. Deze verruiming kan heel belangrijk zijn
voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door de gevolgen
van het coronavirus.
Hoe werkt de BMKB-regeling?
Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij
makkelijker (extra) geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers,
zoals banken. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de
financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit
borgstellingskrediet.

Wat houdt verruimingsmaatregel in?
In de normale situatie betreft het borgstellingskrediet dus 50% van het krediet dat de financier (vaak
een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor de
tijdelijke maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50%
naar 75% van het krediet van de financier. Deze maatregel wordt op 16 maart 2020 effectief en de
regeling geldt tot 1 april 2021.
Waar kunt u terecht?
Kredietverstrekkers (banken) zijn uitvoerders van de regeling. Ondernemers moeten zich voor
toepassing daarom tot hen wenden. Banken kunnen vervolgens aanmeldingen voor de verruimde
BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen. Dit de uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vragen ?
Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, bel gerust! Wij
willen u graag helpen. (0513-842987)

Met vriendelijke groet,
Team Raethuis

