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In het onderzoek is aandacht gegeven aan de volgende steunmaatregelen: 

• NOW 1.0 regeling; 

• NOW 2.0 regeling; 

• TOGS regeling;  

• TVL regeling; 

• Uitstel van belastingbetaling; 

• De fiscale coronareserve; 

• Diverse kredietmogelijkheden.















Voorlopige conclusies

• Beeld van na de eerste golf, dus gevolgen tweede golf nog niet 

meegenomen;

• Verschillend beeld per sector;

• Substantieel deel ondernemers verwacht binnen een jaar 

problemen;

• Steunmaatregelen hebben ondernemers goed geholpen maar 

structurele maatregelen zijn nog niet of nauwelijks genomen;

• Steunmaatregelen worden sterk afgebouwd of helemaal beëindigd.





• Ondernemers moeten de komende periode meer op eigen 

benen gaan staan.

• Op dit moment nog relatieve rust bij afdelingen Bijzonder 

Beheer.

• Toename kredietaanvragen begin 2021.





(Crisis-)kredietinstrumenten 

• Qredits

• KKC

• BMKB-C

• COL

• GO-C



Theorie

• Expected Loss (EL) = Probability of Default (PD) * Loss Given Default 

(LGD);

• EL is dus verwacht verlies van de kredietverstrekker;

• PD is de kans op het niet nakomen van rente- en/of aflossingsverplichting 

binnen een jaar;

• LGD het bedrag dat de kredietverstrekker niet meer terugkrijgt na 

inwinning van de zekerheden;

• Rente wordt voor groot deel bepaald door risico-opslag (afhankelijk van de 

rating van de ondernemer).



Qredits

• Sociale kredietverstrekker (stichting zonder winstoogmerk);

• Andere beoordeling dan banken;

• Wel uitgebreide beoordeling business case en coaching;

• Hogere financieringskosten;

• Bij financiering middels BV ook een privé borgstelling.



KKC (Kleine Kredieten Corona garantieregeling)

• Minimale leenbedrag € 10.000;

• Maximale leenbedrag € 50.000;

• Leenbedrag maximaal 25% van de omzet;

• Looptijd 5 jaar;

• 1e jaar aflossingsvrij; daarna lineaire aflossing;

• Borgstelling overheid 95%. 



BMKB-C (Borgstelling MKB Kredieten Corona)

• Voor bedrijven < 250 werknemers of € 50 miljoen omzet;

• Budget € 640 miljoen banken en € 25 miljoen niet bancair;

• Looptijd tot 30 juni 2022;

• Kredietaanvragen tot € 266.667 kunnen voor 75% gefinancierd worden

met BMKB;

• Hogere aanvragen voor 50%;

• Maximum verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen;

• Borgstelling 90% voor BMKB-C.



BMKB-C (Borgstelling MKB Kredieten Corona)

• Ook een verruiming voor bedrijven die minimal 20% van hun

omzet halen uit activiteiten die geraakt worden door PFAS- en 

stikstof problematiek;

• Nadeel BMKB zijn de hoge kosten, maar die zijn tijdelijk

verlaagd.



COL (Corona Overbruggingsregeling)

• Voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers;

• Overwegend gefinancierd met extern eigen vermogen;

• € 150 miljoen via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.



GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering Corona)

• Voor (middel) grote ondernemingen;

• Bank kan 80% of 90% staatsgarantie krijgen;

• Lager risico bank.



Kredietaanvraag

• Waar beoordeelt een financier op;

• De vent, de tent en de cent;

• Ondernemer;

• Onderneming en business case;

• Financiële cijfers.



Kredietaanvraag

• Zorg dat uw administratie bij is;

• Laat zien dat u uw bedrijf en de markt goed kent;

• Geef aan waar u de financiering voor nodig heeft;

• Denk aan de gouden balansregel;

• Maak een liquiditeitsprognose voor het komend jaar 

(inclusief scenario’s);

• Beschrijf uw business case (na Corona);

• Zorgplicht banken blijft overeind staan.



Coronaparagraaf

• Wat is de invloed van Corona op mijn bedrijf (geweest);

• Beschrijf uw business case na Corona;

• Gevolgen voor de samenleving en dus uw markt;

• Continuïteit bij wegvallen belangrijke mensen, leveranciers of 

afnemers.



Wanneer welke financier(ing)?





• Stapelen financiering;

• Er zijn meer partijen dan uw bank;

• Voor Corona financieringen moet aanvraag verband hebben met terugval 

Corona; dus resultaat 2020 wordt vergeleken met 2019;

• Signaleer tijdig een liquiditeitstekort zodat u de problemen voor kunt blijven;

• Besteed tijd en aandacht aan de financieringsaanvraag;

• Financieren is een vak; wij kunnen helpen.




