
Aanvraag regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) 
Checklist A: ondernemers met een eenvoudige bedrijfsstructuur (eenmanszaak, VOF, BV) 

Wie komt in aanmerking voor de BMKB-C regeling?

Of u in aanmerking komt voor de BMKB regeling hangt ten eerste af of u voldoet aan de 
ondernemerscriteria die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft opgesteld. 
Banken voeren de BMKB regeling uit en beoordelen uw kredietaanvraag.  

De BMKB is bestemd voor ondernemers:

 met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot 1 50 miljoen of een balanstotaal 
tot 1 43 miljoen. 

 die ten tijde van uitbraak corona geen continuïteitsproblemen hadden.

 die maatregelen hebben genomen om schade corona zoveel mogelijk te beperken 
(aandachtspunt: NOW, TOGS, TOZO, Uitstel belastingen). 

 die geen overwegende omzet hebben in uitgesloten sector.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij mijn bank? 

 Jaarcijfers (balans, winst- en verliesrekening) 
 Dit kan reeks 2017-2018 of reeks 2018-2019 zijn.  Banken stimuleren digitaal 

aanleveren via SBR Nexus. Uw intermediair of accountant kan helpen.

 Aangifte inkomstenbelasting over ingeleverde reeks jaarcijfers  
Als de onderneming net is gestart, volstaat een ondernemingsplan met prognose.

 Onderbouwing van de kredietbehoefte  
Dit kan bestaan uit een eenvoudig kasstroomoverzicht óf liquiditeitsprognose 
inclusief indicatie privé opnamen c.q. management fee.  

 Bekijk deze voorbeelden: ABN AMRO, ING, Rabobank

 Uw burgerlijke staat 
 Dit is vooral van belang bij een eenmanszaak of VOF.

Heb ik een beroep gedaan op beschikbare overheidsregelingen? 

Banken vragen of u gebruik maakt van een van deze overheidsregelingen. 

 Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

 Uitstel belasting

Wat kunt u zelf doen?

 Lever zoveel mogelijk informatie digitaal en in één keer aan;  

 Probeer zo snel mogelijk te reageren op (specifieke) verzoeken;

 Vraag tijdig hulp via accountants, boekhouders en/of ondernemers;

 Schakel uw brancheorganisatie in voor hulp.

©april 2020 Disclaimer De verstrekte informatie in dit overzicht is door de Nederlandse Vereniging van Banken met 
zorg samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie kan op ieder 
moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/verruimde-borgstellingsregeling-mkb-kredieten.html
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/een-financieringsaanvraag-bij-ing/liquiditeitsscan-corona/index.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/groei/gezond-financieren/financieel-plan/liquiditeitsbegroting-opstellen/

