
Voor wie? In de kern gezonde bedrijven.  
Wat houdt het in? Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat staat borg 
voor de kredieten aan ondernemers zodat 
zij makkelijker geld kunnen lenen. Via deze 
regeling is maximaal 67,5% van de totale 
financiering door de staat geborgd.   

Hoe werkt het? Ondernemers kunnen 
zich aanmelden bij hun kredietverstrekker. 
Die beoordeelt of de ondernemer aan de 
voorwaarden voldoet en het krediet kan 
terugbetalen. De kredietverstrekker doet 
een melding bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. > Meer informatie

Regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

 

Voor wie? Gezonde land- en tuinbouwbedrijven. 
Wat houdt het in? Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat helpt onder-
nemers met 70% garantie zodat zij gefinancierd 
kunnen blijven. Hoe werkt het? Ondernemers 
kunnen zich aanmelden bij hun krediet-
verstrekker. Die beoordeelt of de ondernemer 
aan de voorwaarden voldoet en het krediet kan 
terugbetalen. De kredietverstrekker doet een 
melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. > Meer informatie

Regeling Borgstelling Landbouw

Regeling Halfjaar uitstel aflossingen

Voor wie? In de kern gezonde kleine ondernemingen in  
alle sectoren, met een financiering tot 1 2,5 miljoen. 
Wat houdt het in? Een aantal banken hanteert zes 
maanden uitstel van aflossing op lopende leningen. Hoe 
werkt het? Ondernemers kunnen contact opnemen met de 
eigen bank.

Voor wie? Grote ondernemingen en mkb. 
Wat houdt het in? Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat helpt 
ondernemers (omzet tot 1 50 miljoen) door 
middel van 90% garantie en ondernemers 
(> 1 50 miljoen) door middel van 80% 
garantie op bankleningen. 

Hoe werkt het? Ondernemers kunnen 
zich aanmelden bij hun krediet verstrekker. 
Die beoordeelt of de ondernemer aan de 
voorwaarden vol doet en het krediet kan 
terugbetalen. De kredietverstrekker doet 
een melding bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. > Meer informatie

Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Regelingen voor ondernemers in tijden van Corona. 
© April 2020 

Regelingen voor 
ondernemers

Steeds meer ondernemers komen in 
liquiditeitsproblemen door het coronavirus. 
Banken hebben doorlopend en intensief 
overleg met verschillende stakeholders om 
ondernemers te helpen die getroffen worden 
door de economische gevolgen van het virus.  
Er bestaan hiervoor verschillende regelingen. 
Zo zorgt het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat ervoor dat krediet-
verstrekkers eerder in staat zijn om krediet 
te verstrekken, omdat het risico voor de 
financier afneemt. Hierdoor kunnen zij helpen 
aan de liquiditeitsvraag vanuit ondernemers.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
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/verruiming-go

