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2.4   Financiële faciliteiten ondernemer: kredietverlening,  
investeren en financieren

Inleiding 
Voor ondernemers is er een groot aantal mogelijkheden geldstromen te creëren via speciale 
kredietfaciliteiten en financieringsvormen. Een belangrijke informatiebron is de jaarlijkse gids 
Geldboek voor ondernemers (www.kvk.nl) en de eveneens door de Kamer van koophandel (op 
internet) gepubliceerde KvK gids voor bedrijfsfinanciering (www.kvk.nl). Het NIBUD (Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft op zijn site een Geldplan ZZP over het regelen van 
geldzaken gepubliceerd.

Tabel 17: Te financieren bedrag en de daarbij mogelijke financieringsvorm 
Te financieren € € € € € Zie  

paragraaf
Financieringsvorm Tot 50.000 50.000 

-250.000
250.000 
-1 miljoen

1 miljoen 
-2,5 milj.

2,5 milj.
-5 milj.

Vanaf 5 
miljoen 

Bank • • • • • • 2.4.1
BBZ • • • • 5.1.7
Business angels • 2.4.2
Crowdfunding • • • • 2.4.2
Effectenbeurs • n.v.t.
Factoring • • • • 2.4.3
Familie/vrienden • • 5.3.1
Innovatiebox • • • 2.3.5
Kredietunie • 2.4.1
Leasing • • • • • • 2.4.3
Leverancierskrediet • • 2.4.1
Microkrediet • 2.4.1
MKB-beurs NPEX • • • 2.4.2
MKB-krediet • 2.4.1
Online krediet • • • • 2.4.2
Participatie- 
maatschappij

• 2.4.2

Private debt fonds • • • • 2.4.2
ROM • 2.4.4
Venture capital fonds • 2.4.2

Bron: KvK Gids voor bedrijfsfinanciering 2019

Bij investeerders en financiële dienstverleners krijgen innovatieve initiatieven vaak. prioriteit. 
In de medisch wereld is vooral de opkomst van digitale innovaties van communicatie tussen 
patiënt en zorgverlener (e-health), applicaties voor zorgprofessionals, maar ook digitale 
ondersteuning bij bedrijfsvoering van zorginstellingen. 
Daarbij gaat niet alleen over de ontwikkeling van nieuwe apparatuur, maar zeker ook om 
technologische ontwikkelingen op het terrein van zelfmanagement in de zorg, het elektronisch 
patiëntendossier en on-line-dienstverlening (e-consult; herhaalrecepten; digitale afspraken). 
Maar ook de hoeveelheid gezondheidsapps neemt toe, variërend van inhoud met informatie/
educatie tot mogelijkheden voor (automatische) registratie. Er zijn apps waarmee de bloeddruk, 
en de aanwezigheid van witte bloedlichaampjes kunnen worden gemeten. En het aantal 
medische platforms als gezondheidsplein.nl; kiesbeter.nl; volksgezondheidenzorg.nl worden 
steeds beter en professioneler. 
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Tabel 18: overzicht financiële (krediet)faciliteiten 
2.4.1. Kredietverlening 2.4.2 Investerings- 

mogelijkheden
2.4.3 Andere 
financieringsvormen

2.4.4 
Overheidsregelingen; ROM’s

-  Bancair krediet; 
hypotheeklening 
 
 - Micro-financiering, 

MKB-krediet

-  Leningen bij familie, 
vrienden, BV

- kredietunies

-  Participatie-maatschappijen 
(seed capital; venture capi-
tal); private debt 

-  business angels en informal 
investors 

- Crowdfunding 
 
- MKB-beurs NPEX

-financial lease

-operational lease

-factoring

-Invest-NL 
 
-Innovatiekrediet

- Borgstelling MKB-kredi-
eten (BMKB)

- garantie-ondernemings- 
financiering (GO)

-Groeifaciliteit 
 
2.4.1 Kredietverlening 
Bancair krediet; hypotheeklening
Ondernemers kunnen bij de bank financiering aanvragen in de vorm van een bancair krediet 
en/of een zakelijke rekening/rekening-courant(krediet. Of een hypothecaire lening met 
een lange looptijd voor een onroerend goed met ditzelfde onroerend goed als onderpand 
(bijvoorbeeld een huis, een kantoorpand). Deze lening is een vorm van objectfinanciering 
(evenals lease en factoring, zie paragraaf 2.4.3) 
Deze leningen komen veel voor, waarbij de kredietvoorwaarden meestal stevig zijn. 
De bank kan ook garant staan (bankgarantie) voor een met een derde partij af te sluiten 
(hypothecaire) lening.
Let op: door de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) gaan de grote banken soepeler om met de 
aflossingsafspraken met vooral kleine ondernemers, zodat uitstel van aflossing met 6 maanden 
eerder mogelijk is.
Voor ondernemingen (met een omzet vanaf € 50.000) met een relatief kleine financierings-
behoefte (van € 10.000 tot € 50.000) is er de regeling Klein Krediet Corona (KKC). Voor de 
bankleningen en leningen van niet-bancaire geaccrediteerde financiers, die via de KKC worden 
verstrekt, staat de overheid voor 95% garant. Looptijd max. 5 jaar, rente tot 4% + eenmalige 
premie van 2% als vergoeding. Informatie en aanvragen bij de krediet-verstrekker. 
 
Van ketenfinanciering (supply chain management) is er sprake, als binnen een handelscircuit 
met leveranciers en afnemers een van de partijen een garantie afgeeft voor een later te betalen 
substantieel bedrag, waardoor de andere partijen de mogelijkheid van financiering voor de 
productie en levering kan regelen (omdat immers de betaling van een substantieel bedrag is 
gegarandeerd. Ketenfinanciering beoogt het betalingsverkeer in dat circuit soepeler te laten 
verlopen. 
 
In de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB), is vastgelegd, wat ondernemers (met een jaaromzet tot € 5 miljoen) bij het 
aanvragen van een banklening mogen verwachten. Met ingang van 1 juli 2019 is er ook een 
Gedragscode van de Stichting MKB Financiering voor niet bancaire financiering.

Leverancierskrediet 
Van leverancierskrediet is sprake als een leverancier goederen levert aan een afnemer, die pas 
op een later moment dan de leveringsdatum door de afnemer hoeven te worden betaald. In de 
regel is 90 dagen wel het maximum aantal dagen dat een leverancier krediet wil verstrekken. 
Vaak zal de leverancier wel een eigendomsvoorbehoud maken als deze leverancierskrediet 
verstrekt.. Meestal sluiten leveranciers die krediet verstrekken een kredietverzekering, die een 
leverancier bescherming biedt tegen het risico dat een afnemer de aan hem geleverde goederen 
en diensten niet kan betalen.
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Let op: vanaf april 2020 garandeert de overheid via een herverzekering van kortlopende
kredietverzekeringen, dat kredietverzekeraars vanwege de coronacrisis (bijlage 6.1.1) 
niet het slachtoffer worden van wanbetaling, waardoor het voor hen niet nodig wordt 
verzekeringslimieten te verlagen of in te trekken.
 
Microfinanciering, MKB-krediet; onlinekrediet; Qredits 
Startende (maar ook gevestigde) ondernemers kunnen bij een micro-financiering bij Qredits 
Microfinanciering Nederland een microkrediet (tot € 50.000), een MKB-krediet (€ 50.000 
tot € 250.000) of een bedrijfshypotheek (€ 50.000- € 250.000) aanvragen. Voorwaarde is 
dat er een haalbaar businessplan (inclusief exploitatiebegroting) is en de ondernemer over 
ondernemingskwaliteiten beschikt. Een flexibel krediet (€ 5.000 tot€ 25.000) is ook mogelijk. 
Bestaande ondernemers dienen een investerings- en financieringsplan, de jaarcijfers van de 
voorafgaande jaren en een exploitatiebegroting te overleggen. (www.qredits.nl). 
Het is ook mogelijk om bij Qredits coaching , advies bij het opstellen en uitvoeren van het 
ondernemingsplan, kennis van (ervarings)deskundigen en cursussen voor, tijdens en na de start 
van het bedrijf of beroep aan te vragen. 
Let op: vanwege de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) biedt Qredits (tot 1 juni 2020) tijdelijk uitstel 
van aflossing aan ondernemers, die door die crisis in financiële problemen zijn gekomen. Het 
uitstel geldt voor maximaal 6 maanden en de rente zakt in die periode naar 2%. 
 
Er is een groot aanbod van kredietverstrekkers aan (startende) ondernemers, die via internet 
kredieten aanbieden (online krediet). Wie onlinekrediet intikt, krijgt een waslijst aan 
organisaties, die bereid zijn geld te lenen (let op de hoogte van de rente, aflossingsschema en 
de andere voorwaarden; heeft de kredietverstrekker een vergunning van de AFM?).  
Op de website van het Nibud (www.nibud.nl) is een checklist te vinden, waarmee is na te gaan 
of het verstandig en verantwoord is een lening af te sluiten.
 
Leningen bij familie, vrienden; lenen (of borgstelling) bij BV 
Het is verstandig bij lenen van familie, vrienden om de zakelijke afspraken (zoals een 
verantwoord aflossingsschema en reële rente) op papier te zetten, ook als is het onderlinge 
vertrouwen tussen geldgever en het betrokken familielid/vriend(in) groot. Zakelijke 
voorwaarden zijn dezelfde voorwaarden, die een derde aan de lening zou verbinden.

Lening dga 
Een dga kan ook geld lenen van zijn BV, maar dat moet ook op zakelijke voorwaarden. Een 
zakelijke lening gaat uit van een reële (verplichting tot) terugbetaling met een gezien de 
reguliere marktrente zakelijk verantwoord rentepercentage, een reëel aflossingsschema en 
passende voorwaarden, waaronder voldoende zekerheden, in een schriftelijke overeenkomst. 
Dat geldt ook voor de rekeningcourantrekening tussen dga en BV, die tot een lening van de BV 
aan de dga (“rood staan”) kan leiden. De lening kan ook zakelijk zijn, als er geen zekerheid is 
bedongen en een aflossingsschema is opgesteld, maar wel duidelijk is, dat een onafhankelijk 
derde met dezelfde voorwaarden akkoord was gegaan (Hof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2017, 
ECLI 4581). Ook van een borgstelling wordt verwacht, dat deze zakelijk is (bv. ingeval de dga 
borg staat voor zijn bv). Bij een borgstelling mogen geen risico’s worden aangegaan, die een 
onafhankelijke derde nooit zou aandurven, omdat dit risico niet te overzien en/of bepaalbaar 
is. (Hof Den Bosch 30 maart 2018; ECLI:NL:GHSHE:2018:1936)  
Zijn de overeengekomen voorwaarden niet zakelijk, dan kan de fiscus tot correcties hiervan 
overgaan. Indien de fiscus de lening als onzakelijk kwalificeert, is het verlies, dat wordt geleden 
bij het afwaarderen van de lening, niet aftrekbaar.  
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Let op: het kabinet heeft maatregelen aangekondigd tegen dga’s met grote schulden bij de 
eigen BV. Met ingang van 1 januari 2022 wordt bij de dga (en bij de “verbonden personen” 
o.w. de partner van de dga), die per 31 december 2022 een (eigen) schuld (incl. in rekening-
courant) heeft met de BV boven de € 500.000 (“excessief lenen”) heeft, het bedrag boven die 
drempel aangemerkt en belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2 IB; zie paragraaf 
1.3.4). Van deze schulden worden de (oude, maar ook nieuwe) schulden die zijn aangewend 
voor de aankoop van de eigen woning, uitgezonderd.  
Deze maatregelen willen voorkomen, dat de dga door geld aan hem te lenen en niet (als 
winst of dividend) uit te keren de heffing van box 2 “eindeloos” uitstelt. Het wetsvoorstel, dat 
medio 2020 zou worden ingediend , is door de coronacrisis (bijlage 6.1.1) uitgesteld naar 1 
januari 2023. De commissie-Borstlap stelt in haar rapport (over de herstructurering van de 
arbeidsmarkt) voor om in de toekomst het aandeel van de dga in de winst onmiddellijk te 
belasten en dus een uitstel van belastingheffing op die manier te voorkomen. Ambtenaren 
van het Ministerie van Financiën pleiten in een notitie van mei 2020 bouwstenen voor een 
beter belastingstelsel het tarief van box 2 (fors) te verhogen om paal en perk te stellen aan de 
mogelijkheden van belastinguitstel.

Kredietunies 
Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk die zich richt op kredietverlening 
aan ondernemers door ondernemers. Leden van de coöperatie zijn ondernemingen, die 
als eigenaren van de coöperatie samen het beleid bepalen. De kredietunie leent aan leden 
geld afkomstig van leden of door de unie aangetrokken geld van derden/professionele 
marktpartijen. Kredietnemers worden ondersteund door een coach die ook lid is.
Een kredietunie richt zich op ondernemingen die elders moeilijk financiering kunnen krijgen. 
Het gaat om bedragen tussen de € 50.000 en € 100.00 met een looptijd van 10 jaar. 
Zowel de samenwerkende kredietunies als de Vereniging van Kredietunies hebben een 
overzicht van de in Nederland actieve kredietunies: www.samenwerkendekredietunies.nl en 
www.dekredietunie.nl 
 
2.4.2 Investeringsmogelijkheden
 
Participatiemaatschappijen (venture capital fonds; seed capital fonds; private debt fund) 
Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggings-
fondsen in een fonds van vaak tientallen of honderden miljoenen euro’s met een looptijd van 
rond de 10 jaar. Vanuit dat fonds worden meerdere miljoenen euro’s per keer geïnvesteerd in 
kansrijke bedrijven. Het kapitaal dat participatiemaatschappijen investeren, wordt ook wel 
private equity (letterlijk privaat vermogen) genoemd. In 2019 zat private equity achter bijna de 
helft van de overnames in de zorg (in 2018 nog een derde) (Bron: FD 10.03.2020)  
Ook participaties (in de vorm van bv. aandelen) in startende of snelgroeiende bedrijven 
vallen hieronder. In dat geval wordt gesproken over venture capital fondsen Venture capital 
is durfkapitaal of risicodragend kapitaal. De participatiemaatschappijen zijn verenigd in 
het NVP, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Sommige Nederlandse 
provincies hebben een eigen participatiemaatschappij voor bedrijven: een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (zie paragraaf 2.4.4) 
 
Een seed (capital) fonds is een investeringsfonds vanaf € 200.000 is specifiek gericht op 
innovatieve starters. Seed capital (zaaikapitaal) is een type venture capital dat wordt verstrekt 
in de allereerste stadia van het bestaan van een bedrijf (zie ook paragraaf 2.5.1) 
Een overzicht van alle seed fondsen, gerangschikt naar branche (agrifood, energie, high tech, 
ICT, logistiek, life sciences en health sector) is te vinden op www.rvo.nl
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Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen 
aan MKB-ondernemingen voor groei, innovatie, bedrijfsovername en herfinanciering  
(www.fundwijzer.nl) 
 
Business angels of informal investors 
Business angels of informal investors zijn (ex)ondernemers die geld hebben overgehouden aan 
de verkoop van de onderneming die zij een aantal jaren daarvoor zelf zijn gestart. Behalve 
geld (direct lending/ kredietverlening door niet bancaire geldverstrekkers) bieden ze vooral 
kennis van zaken en contacten. Business angels letten vooral op de persoonlijke instelling 
van de ondernemer en de kwalitatieve aspecten van het ondernemingsplan. Ze willen meestal 
een minderheidsaandeel in de onderneming. Ze participeren (worden mede-eigenaar door een 
gedeelte van de aandelen te kopen) met bedragen van € 50.000 – € 750.000 in innovatieve 
starters en jonge snelgroeiende bedrijven. Deze ondernemers worden als een strategische 
partner (evenals participatie-maatschappen, maar ook ondernemende familieleden) gezien.  
Ondernemers kunnen bij BAN (Business Angels Netwerken) via de site business voorstellen 
indienen (www.bannederland.nl). 

Crowdfunding 
Als de ondernemer een groep mensen weet te vinden, die gelooft in zijn of haar 
ondernemersidee en bereid is aan dat idee een financiële bijdrage te leveren, is er sprake van 
“crowdfunding”. De financiële bijdrage kan bestaan uit een dotatie of een lening, waarover 
een “plezierige rente” moet worden betaald. Ook kan voor crowdfunding een niet-financiële 
beloning (bv. in natura) worden afgesproken.  
Crowdfunding voorkomt, dat de ondernemer hoge schulden bij een bank moet maken of aan 
strenge eisen van een investeerder moet voldoen, die tegen hoge rente zijn geïnvesteerde geld 
snel wil terugzien.  De inzet van sociale media is voor crowdfunding belangrijk. Online zijn 
en worden er platformen opgezet, waar mensen gezamenlijk een project willen of kunnen 
financieren. Platforms hebben te maken met een ontheffing of vergunning van de AFM. 
Degene die financieel een bijdrage wil leveren, moet zelf controleren of het platform aan de 
geldende eisen voldoet (top10crowdfund.nl). 
Er wordt gewerkt aan Europese regelgeving voor crowdfundingplatformen die willen 
bemiddelen tussen geldgevers en –vragers.  

MKB-beurs NPEX 
NPEX is een effectenbeurs voor MKB-ondernemingen op zoek naar (groei)kapitaal voor een 
bedrag van € 500.00 tot € 1 miljoen.
Beleggers kunnen rechtstreeks investeren in het MKB en het MKB kan groeifinanciering 
ophalen door het uitgeven van aandelen of obligaties. NPEX laat niet iedere onderneming toe. 
Ondernemingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en worden streng gecontroleerd 
op kredietwaardigheid en worden aan een due diligence door een onafhankelijk corporate 
finance instelling onderworpen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, worden de risico’s en 
kansen in een prospectus verwoord.
NPEX is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten. NPEX staat onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB (www.npex.nl).

2.4.3. Andere financieringsvormen 
Financial lease 
Bij financial lease krijgt de ondernemer de beschikking over het gewenste bedrijfsmiddel voor 
de periode die overeenkomt met de economische levensduur van het object. De ondernemer 
wordt volledig economisch eigenaar en kan op het bedrijfsmiddel dat op de balans moet 
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worden opgenomen, afschrijven. Het juridisch eigendom blijft bij de leasemaatschappij. De 
looptijd is meestal vijf jaar, tijdens welke een vast termijnbedrag wordt betaald, dat bestaat 
uit aanschaf, rente en kosten. De leasenemer wordt aan het einde van de looptijd van het 
leasecontract ook juridisch eigenaar van het geleasete bedrijfsmiddel. 
Er behoeven bij de aanvraag van financial lease meestal geen jaarcijfers te worden overgelegd, 
maar er kan worden volstaan met een toelichting op (het nut van) het bedrijfsmiddel. Op 
het bedrijfsmiddel zijn de investeringsaftrek (zie paragrafen 2.3.1 t/m 2.3.3) en willekeurige 
afschrijving (paragraaf 2.2.7), mits aan de voorwaarden voldaan, van toepassing

Operational lease 
Bij operational lease krijgt de ondernemer de beschikking over het gewenste bedrijfsmiddel 
voor een periode, die meestal korter dan de economische levensduur. De leasemaatschappij blijft 
juridisch en economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel behoeft niet op de 
balans te worden opgenomen en op het bedrijfsmiddel kan niet worden afgeschreven. Tijdens 
de periode dat het bedrijfsmiddel ter beschikking wordt gesteld, moet een bedrag in termijnen 
worden betaald. Na afloop van de leaseperiode kan het bedrijfsmiddel worden teruggegeven, de 
leasetermijn worden verlengd of tegen een aangenaam bedrag worden gekocht.

Factoring 
Bij factoring, een vorm van debiteurenfinanciering, worden de vorderingen op klanten (aan 
de bank; factoringmaatschappij) verkocht, waarbij de verkoper direct 80 tot 90% (soms 100%) 
van de vorderingen ontvangt. De bank of factoringmaatschappij int de uitstaande vorderingen 
(en betaalt later het restant, indien eerder minder dan 100% is betaald). De vergoeding voor 
factoring bedraagt meestal een percentage van de uitstaande vorderingen. 
 
Lease en factoring zijn vormen van objectfinanciering (zoals een hypotheeklening, zie 2.4.1)

Gedragscode alternatieve non-bancaire financiering 
Er is een gedragscode voor de sector voor alternatieve non-bancaire financiering door 
de Stichting MKB Financiering (SMF) opgesteld. Er zijn afspraken daarin vastgelegd over 
transparantie in communicatie en kosten. Er zijn ook uitgangspunten opgenomen over 
de samenwerking met mkb-adviseurs en provisieafspraken. In samenwerking met het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk Klachtenloket 
Alternatieve Financiering opgezet. De Gedragscode MKB Financiers is beschikbaar op de 
website van SMF (www/stichtingmkbfinanciering.nl) en zal jaarlijks geëvalueerd en indien 
nodig aangepast worden. 
 
2.4.4 Overheidsregelingen; ROM’s 

Invest-NL 
Invest –NL is een ontwikkelings- en financieringsinstelling met een eigen kapitaal van € 1,7 
miljard en is er voor bedrijven en projecten met maatschappelijke impact, die moeilijk aan 
financiering komen vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of 
door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen. Het staatsinvesteringsfonds is in 
januari 2020 van start gegaan.  
Invest-NL speelt allereerst een rol bij risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden: 
duurzame energie, mobiliteit, klimaatverandering en water- en voedselvoorzieningen.  
Invest-NL zal internationaal opererende Nederlandse bedrijven met financiering ondersteunen 
bij het op de buitenlandse markt brengen van hun producten of het bieden van integrale 
oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. 
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Let op: vanwege de coronacrisis (bijlage 6.1.1) is er een extra bedrag van € 100 miljoen 
beschikbaar voor innovatieve start-ups en scale-ups met een gezond perspectief, die door de 
crisis zijn getroffen: het Tijdelijk overbruggingskrediet Innovatieve Start- en Scale-ups (TOPPS).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in opdracht van het Ministerie EZK 
(en het Ministerie van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) uitvoerder van 
verschillende financieringsinstrumenten, waarvan de meeste relevante zijn: 
1. Innovatiekrediet 
2. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
3. Garantie ondernemingsfinanciering (GO) 
4. Groeifaciliteit 
Naast de regelingen van de rijksoverheid zijn er ook provinciale financieringsregelingen via 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en fondsen (www.ondernemersplein.nl)
Let op: vanwege de coronacrisis (bijlage 6.1.1) kunnen de ROM’s speciale overbruggings-
kredieten ook en juist voor startups en andere innovatieve bedrijven verstrekken. Start-ups 
kunnen via de COL (Corona-overbruggingslening) tussen de € 50.000 en € 2 miljoen lenen 
tegen 3% rente.
 
Ad 1: Innovatiekrediet 
Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage 
leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. Alle 
bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het 
Innovatiekrediet voor innovatieve projecten die niet geheel uit eigen middelen of door de 
markt kunnen worden gefinancierd. (zie ook de paragrafen 2.5.1 en 2.5.2)
Let op: ondernemers, die door de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) zijn getroffen, kunnen uitstel 
van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van 6 maanden, van 1 april 2020 
tot 1 oktober 2020. 
 
Ad 2:Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
Ondernemers met voldoende uitzicht op continuïteit en rentabiliteit die een bank te weinig 
onderpand kunnen aanbieden en het krediet niet gaan aanwenden voor een project of 
belegging, komen voor het MKB-krediet in aanmerking. Niet de ondernemers, maar de bank 
en/of andere financiers kunnen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
een beroep doen op deze BMKB. Het BMKB is er voor ondernemingen met maximaal 250 
werknemers, een jaaromzet tot € 50 miljoen en een balanstotaal tot € 43 miljoen. 
Ondernemers met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart (75%) financieren met 
BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft (50%) van de kredietverstrekking. 
Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB geldt 
tot en met 30 juni 2022. Daarna de regeling geëvalueerd om na te gaan of de voorgenomen 
beëindiging van de regeling per 1 juli 2022 definitief wordt. 
Let op: Vanaf 16 maart 2020 geldt - vanwege de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) - een 
aanvullende, tijdelijke regeling, waarbij het BMKB-krediet (BMKB-C) voor alle kredieten (tot 
maximaal € 1,5 miljoen) wordt verhoogd naar 75%. De geaccrediteerde financiers (de meeste 
banken), die van deze tijdelijk regeling gebruik willen maken, staan op de website van de RVO 
(www.rvo.nl) en kunnen dan zonder tussenkomst van EZK/RVO het krediet verstrekken. De 
lening heeft een maximale looptijd van 4 jaar.
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Ad 3: Garantie ondernemingsfinanciering (GO) 
De GO-regeling is voor ondernemers van (middel)grote ondernemingen met een omzet van 
minimaal € 1,5 miljoen tot € 50 miljoen, gevestigd in Nederland met substantiële activiteiten in 
Nederland en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. 
Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen 
lenen. Dit kan met een lening en/of een bankgarantiefaciliteit. De overheid geeft 50% garantie 
op bankleningen en bankgaranties. De looptijd van de garantie is maximaal 6 jaar  
(www.rvo.nl)  
Let op: door de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) van medio 2020 is het maximumleenbedrag  per 
onderneming tijdelijk verhoogd naar € 150 miljoen en de hoogte van de garantie naar 80% en 
voor kleinere bedrijven naar 90% 

Ad 4: Groeifaciliteit 
Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet het ministerie door 
garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van 
participatiemaatschappijen. 
De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij 
aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de 
overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk. Groeifaciliteit 
is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en 
participatiemaatschappijen en voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken 
van risicodragende financieringen aan ondernemer Voor deze regeling is overigens de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent uitgesloten. 
(www.rvo.nl).
Let op: oorspronkelijk zou deze regeling worden geleidelijk worden afgebouwd vanaf 1 juli
2020 , maar door de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) is deze uitfasering opgeschort naar 1 juli
2021. 
 
Ondernemersplein 
Op www.ondernemersplein.kvk.nl is een (bijna) compleet overzicht van subsidies en regelingen 
vanwege de overheid (KvK; belastingdienst; RVO; CBS; UWV en andere overheidsorganisaties).  
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