Garantie
Ondernemingsfinanciering
Extra zekerheid voor nieuw krediet

>> Als het gaat om innovatie

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die
ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van nieuwe bankleningen. De GO-regeling biedt banken een 50 procent
staatsgarantie op kredietverstrekkingen. De overheid ondersteunt daarmee grote en middelgrote ondernemingen bij de
invulling van hun financieringsbehoefte. Banken zullen met de staatsgarantiemogelijkheid vaker in staat zijn een krediet
te verstrekken. In deze folder leest u meer over de hoofdlijnen van de GO-regeling.

Banken zijn in deze economisch moeilijke tijd minder geneigd tot
kredietverlening. Bij het aantrekken van bankleningen merken
ook in de kern gezonde bedrijven de gevolgen van de kredietcrisis.
De overheid helpt die bedrijven met GO-regeling bij het verkrijgen
van de benodigde financiering. Ondernemingen kunnen de
regeling gebruiken voor een veelheid aan financieringsdoelen,
bijvoorbeeld: nieuwe investeringen, acquisities, het opvangen
van tijdelijke liquiditeitstekorten, bankgarantiefaciliteiten of
het financieren van werkkapitaal. De GO-regeling is in beginsel
gericht op ‘fresh money’. Onder de regeling verleent de overheid
staatsgaranties aan banken bij het verstrekken van nieuwe bank
leningen. De overheid heeft mede op verzoek van de banken
deze nieuwe garantieregeling ontwikkeld, waarbij 50 procent staatsgarantie verleend wordt aan banken voor nieuwe ondernemings
kredieten. Deze staatsgarantie verlaagt het financieringsrisico voor
de bank en vormt zo een stimulans om kredieten te verstrekken.

Leningen van 1,5 tot 150 miljoen euro
Het totale budget voor deze regeling bedraagt 1,5 miljard euro.
Dat betekent, met 50 procent staatsgarantie, een totaalbedrag
van 3 miljard euro aan nieuwe bankleningen. Een aanvraag voor
financiering onder staatsgarantie kan een bedrag omvatten van
1,5 tot 150 miljoen euro, waarbij de overheid voor maximaal
75 miljoen euro garant staat. Met een maximum van 150 miljoen
euro per onderneming is de GO-regeling bedoeld voor grotere
ondernemingen. Ondernemingen behorend tot het middenen kleinbedrijf kunnen gebruik maken van de bestaande garantie
regelingen Groeifaciliteit en Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).
Met de GO-regeling is er ook voor grotere ondernemingen de
mogelijkheid tot staatsgarantie gekomen.

Hoe werkt de regeling?
Als een onderneming een nieuw krediet aanvraagt, kan de Staat
zich garant stellen voor de helft van het gevraagde bedrag om
de bank meer financiële zekerheid te geven. De bank neemt
de kredietaanvraag op de gebruikelijke wijze in behandeling en
kan besluiten om de overheid een staatsgarantie te vragen. Alleen
een bank kan de staatsgarantie aanvragen. De bank ziet er op toe
dat de kredietaanvraag aan de voorwaarden van de GO-regeling
voldoet. Voorafgaand aan de kredietverstrekking legt de bank de
aanvraag ter goedkeuring voor aan NL Innovatie. Na goedkeuring
kan de bank de staatsgegarandeerde faciliteit aan de onderneming
verstrekken. Daarbij geldt dat de bank een garantieprovisie betaalt
aan de overheid. De vergoeding wordt berekend over het
gegarandeerde deel van de lening. De bank betaalt deze garantieprovisie uit de marge die de bank aan de onderneming berekent.

Voorwaarden
Voor de staatsgarantie komen ondernemingen in aanmerking
die in de kern gezond zijn. Hiermee wordt bedoeld dat zij een
goed toekomstperspectief hebben, hetgeen overigens een tijdelijk
verlies niet uitsluit. De bank beoordeelt daarom het rentabiliteitsen continuïteitsperspectief van de onderneming. Ook voor de
financiering van nieuwe projecten in Nederland kan staatsgarantie
worden gevraagd. Daarnaast gelden de volgende randvoorwaarden:
• De gevraagde staatsgarantie heeft betrekking op een nieuwe
lening van minimaal 1,5 miljoen en maximaal 150 miljoen euro.
• Een onderneming kan meerdere malen een beroep doen
op de regeling, zolang het maximum van 150 miljoen euro
per onderneming (of groep) niet wordt overschreden.

• Uitsluitend voor ondernemingen met substantiële activiteiten
in Nederland.
• In beginsel niet ter vervanging van eerder verstrekte financiering
(fresh money).
• Geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen in de laatste
12 maanden.
• Alleen voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten
en -overnames.
• Leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven
komen in aanmerking voor de garantieregeling.
Voor bankgarantiefaciliteiten geldt een afwijkende regeling.
• Leningen in een andere valuta dan de euro komen niet
in aanmerking.
• De staatsgarantie kan worden verstrekt voor zowel achtergestelde
als niet-achtergestelde bankleningen.
• De maximale looptijd van de staatsgarantie bedraagt 8 jaar.
• De staatsgarantie geldt niet voor aandelenkapitaal en afgeleide
vormen hiervan, zoals convertibles.

Voor wie bestemd?
De GO-regeling kent geen grens ten aanzien van de ondernemingsgrootte. Wel is een aantal sectoren uitgesloten van gebruik:
landbouw, visserij, aquacultuur, onroerend goed exploitatie,
banken en participatiemaatschappijen en ook de gezondheidssector
is grotendeels uitgesloten. Voor bouwfinancieringen in de curatieve
zorg is de ‘GO-Cure’-regeling getroffen.

Interesse? Ga naar uw bank
Als u gebruik wilt maken van de GO-regeling, maakt u dit
kenbaar bij uw bank. Een overzicht van banken die aan de
GO-regeling deelnemen, staat op de website. Daar vindt u
bijvoorbeeld ook actuele informatie over de looptijd van de
regeling. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met NL Innovatie.
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