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Om uw bedrijfsplannen te realiseren heeft u geld nodig. Maar als u te weinig zekerheden kunt bieden,
zal de bank u waarschijnlijk geen lening verstrekken. In zo’n situatie kan de borgstellingsregeling uitkomst
bieden: de overheid staat dan garant voor een deel van de lening. De bank zal daardoor eerder bereid zijn
een lening te verstrekken. In deze brochure leest u er meer over.
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Een regeling met alleen maar winnaars
‘Zowel voor starters als bestaande bedrijven is de borgstellingsregeling een belangrijk instrument om
investeringsplannen financierbaar te maken. De borgstelling zorgt voor een meer solide
“financieringshuis”. Op die manier wordt het ook makkelijker om in het vervolg nieuwe kredieten te
verstrekken.’ Alex Eeninkwinkel is voorzitter van de Interbancaire Technische Overleg Commissie (ITOC).
In deze commissie hebben de gezamenlijke banken met het ministerie van Economische Zaken en
SenterNovem regelmatig overleg over de uitvoering van de BBMKB. Eeninkwinkel kent de cijfers: ‘Tegen
elke euro borgstellingskrediet staat ruim drie euro bancair krediet. Daarmee is de aanjaagfunctie van de
BBMKB voldoende onderstreept.’
De praktijk wijst volgens Eeninkwinkel uit dat de borgstellingsregeling vooral wordt gebruikt om een
bedrijf op te starten, een overname te financieren of om technologische innovatie mogelijk te maken.
Dat neemt uiteraard niet weg dat de regeling bestemd is voor zeer uiteenlopende doeleinden. De BBMKB
kent volgens hem alleen maar winnaars. ‘Dankzij de overheidsgarantie worden investeringen mogelijk
gemaakt waarvoor anders de risico’s te hoog zouden zijn. Banken kunnen meer krediet verstrekken. En de
maatschappij wordt er ook beter van: de economie en de werkgelegenheid krijgen een stimulans, terwijl
de overheid kan rekenen op extra belastinginkomsten.’ Wat adviseert Eeninkwinkel geïnteresseerde
bedrijven? ‘Vraag naar de borgstellingsregeling bij je huisbank. Als het goed is, weet die er alles van.’
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Voor wie bestemd?
De borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte’s. Verreweg de meeste
mkb’ers kunnen er gebruik van maken, waaronder ook
veel vrije beroepers. Slechts een beperkt aantal mkbbedrijven is uitgesloten van de regeling.
In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun.
Dat is het geval als u starter bent, als uw investering
zich richt op technologische innovatie en als u een
krediet wilt afsluiten om de verontreinigde bodem van
uw bedrijfsterrein te saneren. In de tabel leest u welke
regels voor welke doelgroepen en doeleinden gelden.

Ondernemen in het buitenland
Voor ondernemers die de grens over willen, is het
vaak extra moeilijk om hun financiële plannen rond
te krijgen. De zekerheden op grond waarvan de bank
het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een
ander land, waar andere wetgeving heerst. De bank
schat haar risico’s daardoor hoger in. Om ondernemers te helpen hun internationale ambities waar te
maken, heeft de overheid het budget extra verhoogd.
Ook bij internationaal ondernemen kunt u dus van de
borgstellingsregeling profiteren.
Alex Eeninkwinkel, voorzitter ITOC (adviescommissie banken)
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Een goed pak voor weinig geld
Iets voor jezelf beginnen, waar je dus ook zelf je stempel op kunt drukken. Daar zinspeelde Chris van
Luxemburg al wat langer op. Maar wat? Zijn ideeën werden concreet toen hij tijdens een vakantie in
Thailand zag dat je je op iedere hoek van de straat voor een paar honderd euro een maatpak kunt
laten aanmeten. Betaalbare maatpakken, maar wél van goede kwaliteit: dat moest het worden. Het
idee voor Pakkend was geboren. Samen met compagnon Kasper Zweerman werkte hij de plannen uit.

Chris van Luxemburg, directeur Pakkend

‘Banken willen zekerheden.
Ik snap het wel: wat moeten ze
met een paar honderd rollen
stof als de zaken fout gaan?‘

Aan de feestelijke opening van de eerste vestiging in Amsterdam ging echter een lange zwerftocht
vooraf, die langs nagenoeg alle banken voerde. Van Luxemburg: ‘We hadden een behoorlijk bedrag
nodig, bestemd voor de verbouwing, de stoffenvoorraad en de borg voor de huur. Met hulp van
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Interesse? Ga naar uw bank
Als u gebruik wilt maken van het borgstellingskrediet, maakt u dit kenbaar bij uw bank. De borgstellingskredieten worden door een groot aantal
banken verleend. Waarschijnlijk zal dus ook uw huisbankier deze mogelijkheid aanbieden. Een overzicht
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SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid

De BBMKB wordt door de Europese Commissie

Een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame samen-

gezien als overheidssteun, hiervoor heeft zij een

leving. SenterNovem stimuleert duurzame economische groei door een
brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal.
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wordt overschreden. Meer informatie kunt u vinden
op de website.

Antwoord voor bedrijven

Informatie over de BBMKB:

Meer weten over overheidsregels, wetten, subsidies

SenterNovem Den Haag

en vergunningen?

Afdeling Garanties

Ga naar www.antwoordvoorbedrijven.nl.

Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon (070) 373 59 88
Telefax

(070) 373 51 00

www.senternovem.nl/bbmkb
secr.bbmkb@senternovem.nl

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend
plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

