Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Overzicht BMKB-voorwaarden
Ondernemingscriteria
1)

Niet groter dan MKB-grens

Ja / nee

2)

Voldoende continuïteitsperspectief

Ja / nee

3)

Geen overwegende omzet in uitgesloten sector

Ja / nee

Financieringsdoel
4)

Fresh Money

Ja / nee

5)

Bedrijfsmatige bestemming

Ja / nee

6)

Bij aandelenfinanciering: alleen in het kader van een bedrijfsoverdracht

Ja / nee / nvt

Omvang BMKB
7)

Niet meer dan EUR 1.500.000 (deze grens geldt t/m 31/12/2019)

Ja / nee

8)

Niet meer dan dekkingstekort

Ja / nee

9)

BMKB versus overig krediet cf voorgeschreven verhouding

Ja / nee

Inbreng en betrokkenheid ondernemer
Natuurlijke personen (vnl. EZA, VOF)
10) Ondernemer moet naar vermogen inbrengen

Ja / nee / nvt

Rechtspersoon (vnl. BV)
11) Materieel: ondernemer moet voldoende inbrengen/committeren naar
bancaire normen

Ja / nee / nvt

12) Formeel: natuurpersoon met meerderheidsbelang moet altijd voor minimaal
25% van het BMKB-krediet borg staan (voor zover mogelijk gesecureerd).

Ja / nee / nvt

Z.o.z. voor toelichting
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Ad 1) De onderneming/groep voldoet aan de volgende grenzen: i) Er is niet meer dan 250 FTE aan personeel in dienstverband,
ii) Balans is niet groter dan 43/mln OF omzet 50/mln. Hierbij de volgende opmerkingen:
Bij de groep moeten ook partnerondernemingen meegerekend worden. Partnerondernemingen zijn ondernemingen
met een eigendomsrelatie van 25 – 50%. Partnerondernemingen worden naar rato van eigendomsbelang
meegerekend;
Investeringsmaatschappijen kunnen buiten beschouwing blijven voor de berekening van ondernemingsgrootte.
Ad 2) De bank toetst of de onderneming voldoende kredietwaardig is.
Ad 3) Uitgesloten sectoren zijn: vastgoed exploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg, land- en
tuinbouw, visserij.
Ad 4) Buiten Fresh Money valt: herfinanciering bestaande faciliteiten kredietverstrekker, onttrekking/aflossing aandeelhouders.
Wel is mogelijk: herfinanciering andere bank en herfinanciering in het kader van een bedrijfsoverdracht.
Ad 5) Investeringen in buitenlandse distributiekanalen zijn niet toegestaan. Dit zijn distributiekanalen waarvan zowel begin- als
eindpunt in het buitenland liggen.
Ad 7 ) Nadere bepalingen ten aanzien van omvang:
Maximum BMKB is t/m 31/12/2019 opgehoogd van 1 mln tot 1,5 mln
Klein krediet is een tijdelijk luik (200k) t/m 31/12/2019
Ondernemingen in de wegtransport hebben maximum ad EUR 854.700
Ad 8) Berekening zekerheden conform gebruikelijke waardering bij bank. Bij BMKB < 200k is niet verplicht aan secundaire
zekerheden een zekerheidswaarde toe te kennen.
Ad 9) Regulier: max. 50% van Fresh Money, Innovatief: max. 66,7%, Klein krediet: max 75% en max BSK 200k. Starters: max.
75%. Starters BMKB is max 200k, daarboven nog de mogelijkheid tot inpassing regulier of innovatief BMKB. Starter niet langer
dan 3 jaar actief (bij BV meerderheidsaandeelhouder).
Starter: Ondernemer(s) is/zijn niet langer dan 3 jaar actief als ondernemer. BV: starter moet meerderheidsaandeelhouder zijn.
Innovatieve onderneming: beschikt over S&O verklaring ihkv WBSO regeling. Met deze regeling kan onderneming vermindering
op loonheffing krijgen voor personeel actief voor R&D project(en).
Ad 11) Bij bepalen van passende inbreng/commitment dient meegewogen te worden: privé vermogen, risicoprofiel
onderneming, eigendomsverhouding, overig afgegeven commitment.

Algemene opmerkingen
•
Er is een eenmalige provisie verschuldigd. Dit is een percentage over het verleende BMKB-krediet. De hoogte is
afhankelijk van de looptijd. Voor niet-innovatief BSK varieert de provisie van 3,9% tot 5,85%, voor innovatief BSK van
5,55% tot 8,35%;
•
De onderneming dient een verklaring te tekenen dat er niet meer dan 200k aan de minimis steun wordt ontvangen.
De minimis steun BMKB wordt berekend door de volgende formule: ingepast BMKB-krediet * 90% * 13%;
•
Maar 1 financier kan BMKB verstrekken aan een onderneming.

DISCLAIMER: Aan dit formulier kunnen geen rechten ontleend worden
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