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Coronavirus: verruiming
BMKB-regeling voor
ondernemers versneld
opengesteld
 Leestijd van ongeveer 2 minuten
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf
(BMKB)-regeling gaat versneld open. De regeling is
operationeel vanaf vandaag en maakt onderdeel uit van
een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het
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Ondernemersorganisaties
willen duidelijkere
aanpak corona

kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus
op te vangen.
Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en
Klimaat) zondag besloten.
Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen
euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld aan
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mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.
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(regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging

Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun

voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de
Belastingdienst. Zzp'ers kunnen een beroep doen op het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen.
De BMKB kan benut worden door bedrijven voor
overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courantkrediet. "De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van
kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door
het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun
toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer
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aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen", aldus
Keijzer.
Meer nieuws

"We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds
contact met ondernemers-, en brancheorganisaties en sociale
partners. De volksgezondheid staat voorop: het is belangrijk dat
iedereen de gezondheidsadviezen van het RIVM steeds opvolgt.
Het kabinet laat ondertussen ondernemers niet alleen en we
bekijken steeds of additionele maatregelen boven op de huidige
nodig zijn voor behoud van werkgelegenheid."

Verruiming BMKB-regeling
Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten
aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.
Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers,
zoals banken. In de reguliere regeling betreft het
borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier
(vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90



procent van dit borgstellingskrediet.
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het
borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75
procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet
verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en
meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de
eerdere aankondiging (donderdag 12 maart) nog verder worden
verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en
rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun
kredietverstrekker.
Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op
rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM en
bellen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via het
telefoonnummer 0800 - 2117.
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Ondernemersorganisaties willen duidelijkere
aanpak corona
Ondernemersorganisaties VNONCW en MKB-Nederland roepen
het kabinet op duidelijkere
landelijke maatregelen te nemen
om een tweede coronagolf te
voorkomen. 
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Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun
Nederlandse banken hebben sinds
het begin van de coronacrisis in
maart voor 22 miljard euro aan
steun verleend aan bedrijven. Die
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De tijd van grote kantoren, waar
mensen van negen tot vijf
aanwezig zijn, is voorbij. 
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Toename van spaarpot
Europeanen nog nooit
zo groot
De hoeveelheid spaargeld van
Europeanen is op jaarbasis nog
nooit zo hard gestegen als in het
eerste kwartaal van dit jaar. 
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Evenementenbranche
nadert de rand van de
afgrond
De evenementenbranche zit in de
hoek waar de klappen vallen.
Herstarten lukt niet na de
lockdown en hulp schiet te kort.
Accountants horen bij de weinige
bondgenoten... 
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