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INTRODUCTIE 
 
Als gevolg van het coronavirus kan de financiële performance van veel 

ondernemingen onder druk komen te staan. Wij krijgen binnen AKD dan ook veel 

vragen van ondernemers over hun financiering, bijvoorbeeld op het gebied van de 

gevolgen voor bestaande financiering, het aantrekken van aanvullende financiering, 

maar ook over wat een ondernemer kan en mag doen indien financiering niet langer 

toereikend blijkt. 

 

Wat staat u mogelijk te wachten? Hoe kunt u zich voorbereiden? En waar kunnen wij u 

bij op weg helpen? 

 
Welke pakket aan maatregelen heeft de overheid genomen?1 
 
De overheid heeft een pakket aan economische maatregelen genomen ter 
ondersteuning van ondernemingen, die door toedoen van COVID-19 problemen 
ondervinden.  
 
Momenteel zijn de volgende maatregelen van kracht: 
1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 
2. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers 
3. Verruiming Borgstelling-MKB (BMKB-regeling) 
4. Uitstel betalen belasting 
5. Tijdelijke verlaging invorderings- en belastingrente 
6. Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de Borgstelling MKB-

Landbouwkredieten (BL-C) 
7. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) 
8. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 
9. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 
10. Fonds voor overbrugginskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven 
11. Opschorting uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar 
12. Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) 
13. Herverzekering kortlopende kredietverzekeringen 
 
 

Welke mogelijkheden zijn er vanuit de bank of overheid om 
(aanvullende) financiering krijgen in verband met het 
Coronavirus?  / Welke overheidsregelingen zijn er om als bedrijf 
mijn lasten te beperken en liquiditeit te verbeteren? 
 

Onderstaande maatregelen dragen allemaal op hun eigen manier bij aan het beperken 
van de lasten en het bevorderen van de liquiditeit van ondernemingen. Welke maatregel 

                                                           

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie (kamerbrief d.d. 

17/03/2020); https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-maatregelen-ondernemers (kamerbrief 

07/04/2020). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-maatregelen-ondernemers


 

 

 

 

 

geschikt is voor uw onderneming hangt af van meerdere factoren (denk daarbij aan de 
omzet die u maakt of het aantal werknemers dat u in dienst heeft). Wij verschaffen u 
graag op maat toegesneden advies. 
 
Verruiming BMKB-regeling2 
De BMKB-regeling is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Ondernemingen die onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de financier, 
worden veelal geconfronteerd met moeilijkheden bij het afsluiten van leningen. Met de 
BMKB-regeling wordt beoogd deze ondernemingen tegemoet te komen, doordat het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich voor een deel garant stelt.  
Normaliter bedraagt het borgstellingskrediet 50% van het totaalkrediet. Met de 
verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% 
naar 75%. 
 
Bovendien heeft het kabinet besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen 
van 3,9% naar 2% en het garantiebudget van de BMKB te verhogen van 765 miljoen 
euro naar 1,5 miljard euro.  
 
Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de Borgstelling MKB-
Landbouwkredieten (BL-C)3 
Voor land- en tuinbouwbedrijven is speciaal de Borgstellingkrediet voor de Landbouw 
(BL) in het leven geroepen. Een van de Coronamaatregelen van de overheid is dat de 
BL uitgebreid is met een extra module, de BL-C.  
 
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)4 
Met de GO-regeling komt de overheid ondernemingen tegemoet, die moeilijkheden 
ondervinden bij het verkrijgen van bankgaranties en het aantrekken van bankleningen. 
Als gevolg van de coronacrisis is de huidige GO-regeling uitgebreid. Allereerst heeft een 
verhoging van de Staatsgarantie plaatsgevonden. In plaats van 50% garantstelling, 
heeft de overheid besloten een Staatsgarantie van 80% (voor bankleningen voor 
bedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro) en 90% (voor bankleningen voor mkb-
ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro) te verlenen. Bovendien wordt met 
de verruimingsmaatregel het garantieplafond van de GO-regeling verhoogd van 400 
miljoen euro naar 10 miljard euro en bedraagt het maximum per onderneming tijdelijk 
150 miljoen euro. 
 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid5 
De huidige werktijdverkorting-regeling wordt tijdelijk vervangen door de Tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ondernemingen die 20% 

                                                           

2 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb; https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis 

3 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl; https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona  

4 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/welke-financiers-doen-mee; 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go (download de brochure onderaan de 

webpagina); https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie. 

5 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/welke-financiers-doen-mee
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now


 

 

 

 

 

omzetverlies verwachten kunnen voor een periode van 3 maanden bij het UWV een 
tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze is maximaal 90% van de loonsom. 
Een periode van 3 maanden kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden. 
De regeling ziet op omzetverlies vanaf 1 maart 2020. 
 
Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers6 
Voor ZZP’ers komt de overheid met een tijdelijke voorziening voor de duur van 3 
maanden. De extra ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een 
aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. 
 
Uitstel betalen belasting 
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, 
is er de mogelijkheid tot het verzoek bij de Belastingdienst om uitstel van betaling in de 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 
 

Welke fiscale maatregelen zijn genomen? 
 
Welke ondernemers komen in aanmerking voor uitstel van betaling bij de 
Belastingdienst? 
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt 
in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschulden ter zake van 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 
 
Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst? 
Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te 
sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf 
het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn 
belastingschulden ter zake van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en/of loonbelasting direct stopgezet. 
 
Voor hoe lang krijg ik uitstel van betaling? 
In beginsel wordt altijd uitstel van betaling verleent voor drie maanden. Voor uitstel 
langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de 
financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Het kabinet 
onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden 
aangeleverd. 
 
Tijdelijke verlaging invorderings- en belastingrente 
 
Moet ik rente betalen over belastingschulden waarvoor uitstel van betaling is 
verleend? 
Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% 
invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. 
Dit tarief is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. In 
aanvulling op invorderingsrente wordt normaliter ook belastingrente in rekening 

                                                           

6https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo


 

 

 

 

 

gebracht als een aanslag te laat kan worden vastgesteld. Het tarief van de 
belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. 
Deze tarieven worden tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 
 
Kan de Belastingdienst een boete opleggen als ik te laat betaal? 
In beginsel wel. Echter, om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de 
komende tijd de verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of 
terugdraaien. 
 
Wat kan ik nog meer doen om mijn fiscale lasten op korte termijn te verlagen? 
Ondernemers die een lagere belastbare winst verwachten door de coronacrisis kunnen 
een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 
of vennootschapsbelasting. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden 
ingewilligd en als gevolg daarvan gaan ondernemers direct minder belasting betalen, of 
wordt teveel betaalde belasting terugbetaald. 
 
 
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits7 
Kleine en startende ondernemingen komen vaak niet in aanmerking voor bankleningen. 
Deze groep ondernemingen wordt geholpen door Qredits, een 
microkredietenverstrekker. Als tijdelijke crisismaatregel heeft Qredits besloten uitstel 
van aflossing aan te bieden voor de duur van 6 maanden en de rente gedurende deze 
periode te verlagen naar 2%. 
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)8  
Ondernemingen in allerlei branches worden direct geraakt door de 
overheidsmaatregelen. Daarom heeft de overheid besloten om MKB-bedrijven (met en 
zonder personeel) tegemoet te komen middels een directe, eenmalige tegemoetkoming 
ter hoogte van €4000. Hier treft u een overzicht aan van de branches en sectoren voor 
wie de TOGS beschikbaar is.  
 
Om aanspraak op de TOGS te maken moet voldaan zijn aan de volgende 
voorwaarden: 

1. De onderneming stond 15 maart 2020 ingeschreven bij de KvK. 
2. Maximaal 250 personen zijn in dienst. 
3. De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd 

onder een van de vereiste SBI-codes. 
4. De fysieke vestiging van de onderneming is gelegen in Nederland en 

geregistreerd in het KVK Handelsregister. 
5. De ondernemer heeft een bankrekeningnummer dat op naam van de 

onderneming staat. 
6. De onderneming is niet failliet en er is geen verzoek tot verlening van surseance 

van betaling ingediend bij de rechtbank. 

                                                           

7 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/qredits; 

https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-van-aflossing/  

8 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-

regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/qredits
https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-van-aflossing/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs


 

 

 

 

 

7. De ondernemer moet een verklaring afleggen, waarin hij verklaart (i) dat hij van 
16/03/2020 tot en met 15/06/2020 een omzetverlies van ten minste €4000 euro 
verwacht, (ii) dat de verwachting is dat zijn vaste lasten tussen 16/03/2020 tot 
en met 15/06/2020 ten minste €4000 gaan bedragen en (iii) dat over het huidige 
en afgelopen twee belastingjaren niet meer dan €200.000 aan overheidssteun 
is ontvangen. 

8. De onderneming mag geen overheidsbedrijf zijn. 
 
Voor horecaondernemingen gelden nadere voorwaarden. Bent u een 
horecaondernemer? Neem dan contact op met onze experts die u van maatadvies 
kunnen voorzien.  
 
De aanvraag kan online ingediend worden via de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Wij staan u hierin graag bij. 
 
Opschorting uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar9 
Ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben voor bijvoorbeeld een buy-out 
of een bedrijfsovername komen in aanmerking voor de GF. De regeling beoogt 
garantie(s) te verstrekken op achtergestelde leningen en op aandelen van 
participatiemaatschappijen. De financier krijgt 50% garantie op het risicodragend 
vermogen. Indien de financiering tot verlies leidt, dan stelt de overheid zich ook garant 
om 50% van dat verlies te vergoeden.  
 
U komt in aanmerking voor de GF, als u voldoet aan onder meer de volgende 
voorwaarden:10 

1. Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de 
bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of 
Saba plaats 

2. Er zijn voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven 
3. De financiering die u aanvraagt is niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet 

(‘fresh money-eis’). Dit is wel mogelijk als de aanvraag een concrete verbetering 
in het ondernemingsbeleid ten doel heeft, bijvoorbeeld in geval van 
bedrijfsopvolging. 

4. Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de 
laatste 12 maanden 

5. Het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van 
eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s). 

 
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19, heeft de Nederlandse overheid besloten om 
de geplande uitfasering van de GF met één jaar op te schorten (tot 1 juli 2020). De 
gedachte daarachter is dat middels opschorting wordt bewerkstelligd dat 
ondernemingen risicodragend vermogen kunnen blijven aantrekken, ondanks de 
onzekerheden die zijn ontstaan op de markt als gevolg van COVID-19.11 

                                                           

9 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/groeifaciliteit 

10 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deelnemen-als-ondernemer-aan-de-groeifaciliteit 

11 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-maatregelen-ondernemers (download de kamerbrief 

d.d. 07/07/2020) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/groeifaciliteit
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deelnemen-als-ondernemer-aan-de-groeifaciliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-maatregelen-ondernemers


 

 

 

 

 

 
Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) 
Middels de VFF en de IK verstrekt de overheid leningen aan innovatieve en startende 
ondernemers. Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de VFF of de IK, dan heeft u 
de mogelijkheid om uitstel van aflossing en rentebetaling aan te vragen voor een periode 
van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Neem contact op met onze adviseurs, 
die u van nader advies kunnen voorzien. 
 
Herverzekering kortlopende kredietverzekeringen 
Bevoorrading van een groot aantal mkb-bedrijven vindt plaats op basis van 
leverancierskrediet. Als gevolg van de coronacrisis komt deze financieringswijze in 
gevaar. Het risico bestaat namelijk dat verzekeraars zich genoodzaakt zien de 
verzekeringslimieten te verlagen of in te trekken. Zonder overheidsingrijpen dreigt de 
levering aan deze bedrijven tot stilstand te komen met als gevolg vele faillissementen. 
Om dit scenario te voorkomen werkt het ministerie van Financiën aan een 
herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen voor heel 2020.  
 
Fonds voor overbrugginskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven  
Een brede groep bedrijven wordt non-bancair gefinancierd. Deze bedrijven kunnen 
momenteel – als gevolg van de coronacrisis – moeilijk bij de bank terecht. In de huidige 
situatie focussen de banken zich met name op bestaande klanten. Om ook deze 
bedrijven tegemoet te komen werkt de overheid samen met Regionale 
ontwikkelingingsmaatschappijen (ROM’s). In samenwerking met de ROM’s zal het 
kabinet overbruggingskredieten toegankelijk maken voor deze door de coronacrisis 
getroffen bedrijven.  
 

Is er vanuit de banken een officieel standpunt omtrent het 
opschorten van betalingsverplichtingen (zie ook onderstaande 
vraag inzake coulanceregeling); denk ook aan aanvragen 
overbruggingskrediet, zie hieronder 
 
Ja. In aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet, hebben ABN AMRO, ING, 
Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten 6 maanden uitstel van 
aflossing te verlenen op lopende leningen. De maatregel ziet op zakelijke klanten in alle 
sectoren met een financiering tot maximaal 2,5 miljoen euro.12   
Bovendien heeft ABN AMRO op 27 maart aangekondigd bovenstaande regeling uit te 
willen breiden en beschikbaar te stellen voor MKB-ondernemingen met een financiering 
tot €50 miljoen.13 Daarnaast heeft ABN AMRO Lease steunmaatregelen getroffen voor 
Lease-klanten. Klanten met een totale leasefaciliteit van maximaal 10 miljoen euro 
kunnen op de Lease-uitstelregeling een beroep doen. Deze regeling maakt het mogelijk 
dat de leasetermijnen in de maanden april tot en met september worden opgeschort. 
ABN AMRO heeft verklaard nog bezig te zijn met de implementatie en de nadere 
uitwerking van de Lease-uitstelregeling.  

                                                           

12 https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/ 

13 https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2020/abn-amro-breidt-steunmaatregelen-voor-bedrijven-met-corona-impact-

uit.html 

https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/
https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2020/abn-amro-breidt-steunmaatregelen-voor-bedrijven-met-corona-impact-uit.html
https://www.abnamro.com/nl/newsroom/persberichten/2020/abn-amro-breidt-steunmaatregelen-voor-bedrijven-met-corona-impact-uit.html


 

 

 

 

 

 
Let op: bent u een grootzakelijke klant van de ABN AMRO die bediend wordt vanuit 
Corporate & Institutional Banking of Bijzonder Beheer, dan kunt u geen aanspraak 
maken op de Lease-uitstelregeling. Ook vallen club deals, syndicated loans en leverage 
finance buiten het bereik van de regeling. 
 
Heeft u hierover meer vragen, of wilt u weten of u in aanmerking komt voor 
bovenstaande regelingen, dan voorzien wij u graag van advies. 

 
Wat zijn de voorwaarden voor de GO-regeling;14 

 
GO-criteria: 
(i) De onderneming is een Nederlandse entiteit. 
(ii) Het verricht substantiële activiteiten in Nederland. 
(iii) De onderneming is in de kern gezond. 
(iv) De onderneming vertoont bevredigende rentabiliteits- en 

continuïteitsperspectieven. 
(v) Er wordt voldaan aan het Fresh Money-beginsel. 
(vi) Er heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden 

plaatsgevonden. 
(vii) Beroep op de GO-regeling mag alleen ten behoeve van de financiering van 

eigen bedrijfsactiviteiten. 
 
Ondernemingen die opereren in de volgende sectoren zijn uitgesloten van de GO-
regeling: 

 Landbouw, visserij en aquacultuur (met uitzondering van toelevering en 
dienstverlening). 

 Onroerend goed (met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering). 

 De financiële sector (met uitzondering van bemiddeling). 

 De gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die 
diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. 

 

Hoe meldt ik me aan voor de GO-regeling;15 
 
U dient zich te wenden tot een van de tot de GO-regeling toegelaten banken.  
 
Dit zijn:  

 ABN AMRO 

 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) 

 Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch,  

 ING 

                                                           

14 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go (download brochure onderaan de 

webpagina) 

15 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/welke-financiers-doen-mee; 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go (download de brochure onderaan de 

webpagina); https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/welke-financiers-doen-mee
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie


 

 

 

 

 

 NIBC Bank 

 Rabobank 

 Riverbank 

 Royal Bank of Scotland (RBS) 

 Société Générale  

 Triodos Bank 
 
Let op: ondernemingen die zich bezighouden met projectfinanciering, kunnen zich 
alleen wenden tot banken met gerichte expertise over financiering van 
projectontwikkeling.  
Dit zijn: 

 ABN AMRO 

 Rabo Real Estate Finance 

 ING Real Estate Finance  

 NIBC Bank 
 
Wordt de kredietaanvraag in behandeling genomen, dan is het aan de bank om te 
beslissen of het bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot 
garantiestelling indient. De bank ziet erop toe dat aan de voorwaarden voor de aanvraag 
wordt voldaan. 
 

Wat zijn de voorwaarden voor de BMKB regeling; 16 
 
Een onderneming kan gebruikmaken van de BMKB-regeling, wanneer het: 

(i) maximaal 250 werknemers in dienst heeft; en 
(ii) een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro realiseert; of 
(iii) een balanstotaal van hoogstens 43 miljoen euro heeft. 

 
Naast deze harde voorwaarden is het uiteraard van belang dat de onderneming 
voldoende kredietwaardig is. Daarnaast mag niet meer dan €200.000 aan de minimis 
steun worden ontvangen.  
 
Let op: de volgende bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn uitgesloten: 

 Grootbedrijf 

 Natuurlijke personen 

 Vastgoed exploitatie 

 Bedrijven in de financiële sector en vastgoed 

 Publieke gezondheidszorg 

 Land- en tuinbouw  

 Visserij  
 

  

                                                           

16 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb (download brochure) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb


 

 

 

 

 

Hoe meldt ik me aan voor de BMKB-regeling;17 
 
Aanmelding verloopt via een van de aangesloten financiers (banken en niet-bancaire 
financiers). Bij het indienen van een kredietaanvraag, dient de onderneming aan de 
financier kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van de BMKB-regeling. Het is 
vervolgens aan de financier om hierover te beslissen. Gaat de financier akkoord, dan 
vinden onderhandelingen plaats over de kredietvoorwaarden. Als de onderhandelingen 
succesvol verlopen en de offerte is ondertekend, maakt de financiering melding van het 
verleende borgstellingskrediet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
 
De volgende banken zijn aangesloten bij de BMKB-regeling: 

 ABN AMRO 

 Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 

 ING 

 Rabobank 

 Riverbank 

 Triodos Bank 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de BMKB-regeling ook 
opengesteld voor de volgende niet-bancaire financiers: 

 Europese Horeca Financieringsmaatschappij 

 Kredietunie Bakkerij Ondernemers 

 Kredietunie Brabant 

 Kreditunie Kennemerland 

 Qredits 
 
 

Waar moet ik als bestuurder op letten als mijn onderneming 
financiële problemen ondervindt door het Coronavirus? 
 
Wat zijn bij uitstek de punten waarop ik moet letten binnen mijn organisatie? 
Onder de huidige omstandigheden is het nog belangrijker dan anders om goede 
liquiditeitsprognoses voor te bereiden. Gelet op de bijna dagelijks veranderende 
omstandigheden ontkomt bijna geen enkele organisaties aan het opschroeven van de 
frequentie van managementrapportages. Hierdoor is het beter mogelijk om tijdig bij te 
sturen bij significante veranderingen. 
 
De managementinformatie is daarnaast belangrijk om te zien of nog voldaan wordt aan 
alle ratio’s en andere convenanten in de kredietdocumentatie. Wanneer dit niet langer 
het geval is, lijkt het verstandig om in overleg te treden met uw financier. 
 

                                                           

17 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb ; https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten; https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier 
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier


 

 

 

 

 

Tot slot kunt u deze managementinformatie gebruiken om te zien of uw onderneming in 
staat is en blijft om aan de lopende verplichtingen te blijven voldoen, zoals de uitbetaling 
van salarissen en de huurbetalingen. 
 
Kan ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als mijn 
vennootschap niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen? 
In het onverhoopte geval dat uw onderneming door de huidige crisis niet langer aan 
haar verplichtingen kan voldoen, leidt dat in het slechtste geval tot een faillissement. 
Een curator of schuldeisers van de onderneming kunnen dan mogelijk u als bestuurder 
aansprakelijk stellen voor de door hen geleden schade. 
 
Hier treft een uitgebreide beschrijving van deze risico’s aan.  
 
Mag ik aanvullende zekerheden verstrekken op verzoek van mijn schuldeisers? 
Meestal is in de kredietdocumentatie opgenomen dat uw financier mag vragen om 
aanvullende zekerheden. Is dat het geval is het over het algemeen toegelaten of zelfs 
verplicht om deze aanvullende zekerheden aan uw financier te verstrekken, ook als de 
financier geen extra krediet geeft.  
 
Nieuwe financiers of bestaande financiers die aanvullend krediet verstrekken zullen om 
nieuwe of aanvullende zekerheden vragen. Dit is uiteraard toegestaan. 
 
Het is niet altijd toegestaan om handelscrediteuren tegemoet te komen wanneer zij voor 
hun bestaande vorderingen om zekerheid vragen. Dit hangt af van de specifieke 
omstandigheden van het geval.  
 
Ik kan verplichtingen onder contracten de komende tijd niet voldoen, waar moet 
ik op letten en kan ik gelet op het Coronavirus onder de verplichtingen uitkomen? 
Wanneer u voorziet dat de onderneming niet (tijdig) aan al haar verplichtingen kan 
voldoen als gevolg van de Coronacrisis, komt u mogelijk een beroep toe op overmacht, 
onvoorziene omstandigheden of contractuele force majeur-bepalingen. 
 
Een beroep op overmacht is voornamelijk kansrijk indien uw onderneming vanwege de 
wettelijke corona-maatregelen wordt belemmerd de prestatie zelf (tijdig) te verrichten. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een groot evenement niet door kan gaan door 
het verbod daarop. 
 
Er zal eerder sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Nederlandse contracten 
worden beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Op basis hiervan dienen partijen 
over en weer rekening houden met elkaars belangen. De redelijkheid en billijkheid 
kunnen aanleiding geven voor een plicht om opnieuw te onderhandelen. Als 
onderhandelingen geen soelaas bieden kan onder omstandigheden via de rechter 
aanpassing van het contract worden gevorderd. 
 
  

https://akd.eu/nl/insights/coronavirus-bestuurdersaansprakelijkheidsrisico-s


 

 

 

 

 

Tot slot is het mogelijk dat het contract een force majeur-bepaling bevat. In dat geval 
wordt door uitleg van die bepaling bepaald of de Coronacrisis of de gevolgen daarvan 
kwalificeren als overmacht of een onvoorziene omstandigheid in de zin van het contract 
en, zo ja, wat de rechtsgevolgen daarvan zijn (zoals bij voorbeeld (tijdelijke) opschorting, 
heronderhandelingsplicht, (gedeeltelijke) ontbinding of wijziging). 
 
Over het voorgaande kunt u hier een meer uitgebreide toelichting vinden. 
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