
Maatregelen op het gebied van financieringen, alles op een rij

ING maatregel van toepassing? hoe regelen voorwaarden wanneer terugbetalen Kosten

Zakelijk

Financiering 1 Opschorting aflossingen ja, max 6 maanden, op aanvraag 1. https://mijnzakelijk.ing.nl/ 1. Voor obligo tot 2,5 mln => bijna altijd mogelijk Einde looptijd lening => looptijd lening wordt feitelijk verlengd Geen

2. Accountmanager ING 2. Obligo boven 2,5 mln => op aanvraag, positieve insteek bij goede onderbouwing. Criteria zie voorwaarden 2-5 bij "Financiering liquiditeitstekort"

3. M.b.t. intermediair 3. Klanten bij Bijzonder Beheer => alleen bij 'in de kern gezonde bedrijven', maatwerk

2 Opschorting rente+kosten nee nvt nvt nvt nvt

3 Financiering liquiditeitstekort ja, tenzij 1. https://mijnzakelijk.ing.nl/ 1. Zoveel mogelijk onder de verruimde BMBK-regeling of GO-regeling  (zie onder) Onder BMBK regeling => binnen 2 jaar 1. BMBK => 2% provisie 

2. Accountmanager ING 2. Bedrijf moet in de kern gezond zijn (toetsing aan interne klantrating bij de bank) Onder GO-regeling => …........ 2. Afsluitprovisie bank => ja

3. M.b.t. intermediair 3. Alle andere (overheids)maatregelen moeten zijn aangevraagd 3. GO-regeling => …....

4. Heeft de onderneming zelf alle mogelijke maatregelen genomen?

    - afspraken met leveranciers, kostenbesparing, nieuwe huurafspraken, bijstortingen enz

5. Onderbouwing middels liquiditeitsprognose en aanvullende stukken

4 Financiering groei/investering Beperkt, maatwerk 1. Accountmanager ING Momenteel alleen met een degelijke onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair

5 Accepteren nieuwe klanten Alleen in uitzonderingsgevallen 1. Accountmanager ING Momenteel alleen met een degelijke onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair

Lease Opschorting termijnen ja, op aanvraag 1. Accountmanager ING Lease 1. ING huisbank? => pas mogelijk nadat ING bank aflossingen heeft opgeschort Einde looptijd lening => looptijd lening wordt feitelijk verlengd onbekend

2. M.b.t. intermediair    - onderbouwing met liquiditeitsprognose noodzakelijk

2. ING geen huisbank? => eerst (andere) huisbank om oplossingen vragen, daarna eventueel mogelijk

Factoring e.d Oprekken betaaltermijnen en ja, op aanvraag 1. Accountmanager Commercial Finance Vaak in combinatie met andere bancaire maatregelen Maatwerk onbekend

verruimen concentratierisico's 2. M.b.t. intermediair

Particulier Opschorting termijn hypotheek ja, op aanvraag 1. https://www.ing.nl/particulier/hypotheken/hypotheekpauze/index.html?hypotheekpauze Maatwerk onbekend

2. Accountmanager ING

ABN AMRO maatregel van toepassing? hoe regelen voorwaarden wanneer terugbetalen Kosten

Zakelijk

Financiering 1 Opschorting aflossingen ja, max 6 maanden 1. Automatisch 1. Voor obligo tot 50 mln => automatisch Ineens aan het einde looptijd lening Geen

en uitstel inperking RC-krediet 2. Opt out indien niet gewenst (vóór 31-3) 2. Obligo boven 50 mln => op aanvraag, positieve insteek bij goede onderbouwing

3. Klanten bij Bijzonder Beheer => ook, tenzij 'Afwikkeling'

4. Zie ook: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen/veelgestelde-vragen.html

2 Opschorting rente+kosten ja, max 6 maanden Automatisch zie hierboven Ineens aan het einde looptijd lening Geen rente op rente

2. Opt out indien niet gewenst (vóór 31-3)

3 Financiering liquiditeitstekort ja, tenzij 1. Accountmanager ABN Amro 1. Zoveel mogelijk onder de verruimde BMBK-regeling of GO-regeling (zie onder) Onder BMBK regeling => binnen 2 jaar 1. BMBK => 2% provisie 

2. M.b.t. intermediair 2. Bedrijf moet in de kern gezond zijn (toetsing aan interne klantrating bij de bank) Onder GO-regeling => …........ 2. Afsluitprovisie bank => ja

3. Alle andere (overheids)maatregelen moeten zijn aangevraagd 3. GO-regeling => …....

4. Heeft de onderneming zelf alle mogelijke maatregelen genomen?

    - afspraken met leveranciers, kostenbesparing, nieuwe huurafspraken, bijstortingen enz

5. Onderbouwing middels liquiditeitsprognose en aanvullende stukken

4 Financiering groei/investering Beperkt, maatwerk 1. Accountmanager ABN Amro Momenteel alleen met degelijke een onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair Zie: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/financieren.html?pos=nav_producten_lenen_soortenfinanciering_zakelijkelening

5 Accepteren nieuwe klanten Alleen in uitzonderingsgevallen 1. Accountmanager ABN Amro Momenteel alleen met een degelijke onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair

Lease Opschorting termijnen ja 1. Accountmanager ABN Amro 1. Voor leaseobligo tot 10 mln => automatisch Zie "twee opties voor terugbetalen" https://www.abnamrolease.com/nederland/coronavirus/veelgestelde-vragen-over-de-uitstelregeling/Zie <=

voor max 6 maanden 2. Leaseobligo boven 10 mln => op aanvraag, samenhang met bancaire regelingen

3. Klanten bij Bijzonder Beheer => ook, tenzij 'Afwikkeling'

Factoring e.d Oprekken betaaltermijnen en ja, op aanvraag 1. Accountmanager Commercial Finance Vaak in combinatie met andere bancaire maatregelen Maatwerk onbekend

verruimen concentratierisico's 2. M.b.t. intermediair Zie: https://www.abnamrocomfin.com/nld/nl-nl/coronavirus-update

Particulier Opschorting termijn hypotheek ja, op aanvraag 1. https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/corona/coronavirus-en-uw-hypotheek-en-lening.htmlVanaf 1 Augustus geen opschorting leningen meer, aanvraag opschorting hypotheken tot uiterlijk 1 Oktober Maatwerk Geen

voor max 3 maanden 2. Accountmanager ABN Amro

Rabobank maatregel van toepassing? hoe regelen voorwaarden wanneer terugbetalen Kosten

Zakelijk

Financiering 1 Opschorting aflossingen ja, max 6 maanden, op aanvraag 1. https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel 1. Voor obligo tot 3 mln => bijna altijd mogelijk Nog niet bekend => Ineens na 6 maanden of aan einde looptijd leningGeen

2. Accountmanager Rabobank 2. Obligo boven 3 mln => op aanvraag, positieve insteek bij goede onderbouwing. Criteria zie voorwaarden 2-5 bij "Financiering liquiditeitstekort"

3. M.b.t. intermediair 3. Klanten bij Bijzonder Beheer => alleen bij 'in de kern gezonde bedrijven', maatwerk

2 Opschorting rente+kosten nee nvt nvt nvt nvt

3 Financiering liquiditeitstekort ja, tenzij 1. https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/ik-wil-aanvragen/ 1. Zoveel mogelijk onder de verruimde BMBK-regeling of GO-regeling  (zie onder) Onder BMBK regeling => binnen 2 jaar 1. BMBK => 2% provisie 

2. Accountmanager Rabobank 2. Bedrijf moet in de kern gezond zijn (toetsing aan interne klantrating bij de bank) Onder GO-regeling => …........ 2. Afsluitprovisie bank => ja

3. M.b.t. intermediair 3. Alle andere (overheids)maatregelen moeten zijn aangevraagd 3. GO-regeling => …....

4. Heeft de onderneming zelf alle mogelijke maatregelen genomen?

    - afspraken met leveranciers, kostenbesparing, nieuwe huurafspraken, bijstortingen enz

5. Onderbouwing middels liquiditeitsprognose en aanvullende stukken

4 Financiering groei/investering Beperkt, maatwerk 1. Accountmanager Rabobank Momenteel alleen met een degelijke onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair

5 Accepteren nieuwe klanten Alleen in uitzonderingsgevallen 1. Accountmanager Rabobank Momenteel alleen met een degelijke onderbouwing en voor gezonde ondernemingen Maatwerk Ja, regulier

2. M.b.t. intermediair

Lease 1 Opschorting leasetermijn nee, maar mogelijkheid om contact op te nemen met accountmanager1. Accountmanager Rabo Lease Einde looptijd lening => looptijd lening wordt feitelijk verlengd Rentevergoeding

voor 3 maanden Geen afsluitprovisie

Factoring e.d Oprekken betaaltermijnen en ja, op aanvraag 1. Accountmanager Commercial Finance Vaak in combinatie met andere bancaire maatregelen Maatwerk onbekend

verruimen concentratierisico's 2. M.b.t. intermediair

Particulier Opschorting termijn hypotheek voor 3 maandenja, op aanvraag 1. https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/corona/ Zie: https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/corona/ Binnen 5 jaar Geen

2. Accountmanager Rabobank



BMKB-regeling

Algemene informatie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/komt-u-aanmerking-voor-de-bmkb

Voor wie bedoeld? De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen.

Kern van de regeling Banken verstrekken een financiering aan het MKB, waarbij de overheid een deel van het kredietrisico voor de banken afdekt. De banken vragen deze regelng aan bij de overheid en doen de beoordeling. 

Wie vraagt aan? Een onderneming vraagt een financiering aan bij een bank en de bank beoordeelt of deze in aanmerking komt Een BMBK-krediet wordt aangevraagd door de bank (of andere hiervoor gecrediteerde financier)

Verruiming Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C)

De Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is ivm de corona-maatregelen verruimd. Kern van deze regeling is dat de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan als de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus. 

Daardoor kunnen banken dus gemakkelijker een (meer) risicovol krediet verstrekken.

Een aantal kenmerken:

· Deze tijdelijke regeling wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.

· De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.

· De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. (In de bestaande regeling is die verhouding 1:1).

· De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet.

· Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.

· Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet € 1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000 (= 67,5%) van de totale financiering en de bank draagt risico over € 650.000 (= 32,5%) van de totale financiering.

· De ondernemer staat zelf persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.

· Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen banken een eenmalige provisie af van 2% (9-16 kwartalen => 3%) aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze provisie staat vermeld in de offerte en is voor rekening van de ondernemer. 

Ervaring tot nu toe Voor 'in de kern gezonde' ondernemingen worden veel financieringsaanvragen nu onder BMBK gefinancierd. Voor ondernemingen in bijzonder beheer wordt per casus beoordeelt of de betreffende onderneming 'gezond genoeg' is.

GO-regeling

Algemene informatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Voor wie bedoeld?

De GO-regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.

Kern van de regeling

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. Het garantiepercentage is 80% (grootbedrijf) of 90% (MKB).

Wie vraagt aan?

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering dient een onderneming zich te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken. De bank bepaalt of de kredietaanvraag in behandeling wordt genomen.

Verruiming

- Allereerst verhoogt het ministerie de hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat van € 50.000.000 naar € 150.000.000.

- Ook is het subsidieplafond verhoogd van € 200.000.000 naar € 1.500.000.000. Hiermee komt de overheid tegemoet aan de toenemende vraag van de (mogelijke) gebruikers van de GO.

Ervaring tot nu toe Nog geen ervaring, komt slechts een kleinere groep ondernemingen voor in aanmerking

Corona Overbruggingslening (COL)

Algemene informatie https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/ => betreft website met uitgebreide Q&A

Voor wie bedoeld? Innovatieve startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Kern van de regeling Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde.

Wie vraagt aan? Onderneming vraagt aan via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (voor Groningen, Friesland en Drenthe is dat de NOM). Aanvragen kunnen alleen digitaal via een portal: 

https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Omvang Vanaf € 50.000

Leningsvoorwaarden Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde lening. Zie voor exacte voorwaarden bovengenoemde websites.

- tot € 250.000 Rente 3%, looptijd 3 jaar, na 1 jaar lineair aflossing in 8 kwartalen (incl. de rente), boetevrij aflossen mogelijk

- tot € 500.000 Rente 3%, looptijd 3 jaar, na 1 jaar lineair aflossing in 8 kwartalen (incl. de rente), boetevrij aflossen mogelijk. Extra voorwaarde: 25% van het gevraagde bedrag wordt ingebracht door huidige of nieuwe (externe) financiers

- tot € 2.000.000 Rente 5%, 25% van het gevraagde bedrag wordt ingebracht door huidige of nieuwe (externe) financiers die het recht hebben om de lening te converteren bij een volgende ronde. Aflossing na 3 jaar (incl. bijgeschreven rente) of op moment van conversie. Boetevrije aflossen toegestaan.

- boven de € 2.000.000 Via TOPSS-regeling (Tijdelijk Overbruggingskrediet Innovatieve Start- en Scale-ups). Hetzelfde aanvraagloketmaar verstrekker is Invest-NL. Maatwerk met private equity achtige voorwaarden.

Belangrijkste criteria tot € 2 mln 1. Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen 

2. 12 maands-liquiditeitsoverzicht met financieringsbehoefte ten gevolge van Covid-19 

3. Toets op mogelijkheid BMKB-C- of GO-regeling 

4. Jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals budget 2020 

5. Onderbouwing dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid-19-crisis 

6. Comfort dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost 

7. Standaard juridische documentatie: geen onderhandeling mogelijk

Uitvoering Tot € 2 mln beoordeling van uitvoering door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (NOM voor Noord-Nederland). Voor aanvragen onder de € 500.000 max 9 werkdagen, tot € 2 mln max 3 weken.

Boven de € 2 mln beoordeling door Invest-NL, doorlooptijd max 5 weken.

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Algemene informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling

Voor wie bedoeld? De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf

- voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK

- een minimale jaaromzet hebben van 50.000 euro

- voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest

- Maximaal 250 werknemers

Kern van de regeling Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000, De overheid staat voor 95% garant jegens de verstrekkende financier

Wie vraagt aan? Onderneming vraagt aan via geaccrediteerde financiers (banken en andere financiers die ook Borgstellingskredieten mogen verstrekken). De banken beoordelen namens de overheid.

De regeling wordt via de financiers alleen aangeboden aan haar bestaande klanten.

ABN: via New10 https://new10.com/KKCregeling

ING: rechtstreeks https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/KKC/index.html

Rabobank: rechtstreeks https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/alle-financieringsvormen/klein-krediet-corona/

Omvang € 10.000 tot € 50.000

Leningsvoorwaarden Looptijd maximaal 5 jaar

Rente maximaal 4%

Vergoedingspremie 2% (behandelingskosten)

Openstelling De regeling is op 29 mei geopend.

Overige

Zakelijk

Leasemaatschappijen Voor zover bekend zijn nog geen generieke maatregelen bekend gemaakt. Ons advies aan de onderneming is om maatregelen aan te vragen bij de contactpersoon van de betreffende maatschappij.

Andere banken Zie voor reglingen per bank:

https://www.nvb.nl/corona/ondernemers/

Crowdfunding / NInvesteert e.d. Geen generieke maatregelen bekend. Maatwerk per ondernenming.

Particulier: andere banken Zie voor de regelingen per bank:

https://www.nvb.nl/corona/consumenten/
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