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1) De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Door de GO-regeling kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op leningen
en bankgarantiefaciliteiten vanaf € 1,5 miljoen tot € 50 miljoen. Door de
staatsgarantie wordt het risico voor de bank op te verstrekken bedrijfsfinanciering
gereduceerd. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om te voorzien in de
financieringsbehoefte bij het Nederlandse bedrijfsleven. Sinds 2009 is door de
deelnemende banken voor ruim € 3,5 miljard aan GO-leningen en
bankgarantiefaciliteiten verstrekt. Dit betekent dat de overheid voor 50 procent
van dat bedrag, ruim € 1,75 miljard, aan garanties heeft afgegeven.
Voor wie?
De GO-regeling is er voor ondernemers die financiering willen aantrekken en is
bedoeld voor ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland.
Waarom gebruiken bedrijven en banken de GO?
Er zijn vele redenen, zoals:
•
de mogelijkheid voor bedrijven om financiering voor elkaar te krijgen die
anders niet mogelijk was geweest.
•
de mogelijkheid voor de bank om toch de financiering uit te breiden als de
limiet op één klant bijna is bereikt.
•
De mogelijkheid voor de bank om grote dekkingstekorten op te lossen.
•
een lager kapitaalsbeslag voor de bank.
•
het is een eenvoudige regeling voor de bank.

2) Deelnemen als ondernemer
De GO-regeling is gericht op ondernemingen met substantiële activiteiten in
Nederland en met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
Per onderneming kan minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen aan
leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder de GO-regeling uitstaan. Het
garantiepercentage is 50 procent. Het garantiebedrag is dus maximaal € 25
miljoen.
Ook de bouwrealisatie in de onroerend goed projectontwikkeling valt onder de
GO-regeling.
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2.1) Wat zijn de vereisten om gebruik te kunnen maken van de GOregeling?
Algemene criteria voor ondernemingen:
•
Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland.
•
In de kern gezond.
•
Bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
•
Alleen Fresh Money.
•
Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden of een
verplichting of voornemen daartoe.
•
GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten.
Uitgesloten sectoren:
•
Landbouw, visserij en aquacultuur (primaire agrarische sector); de GOregeling is wel toegankelijk voor food- & agribedrijven actief in
toelevering, verwerking en dienstverlening.
•
Onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling, eigen gebruik en
projectfinanciering.
•
De financiële sector met uitzondering van bemiddeling en operationele
lease.
•
De gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die
diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de
AWBZ.
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2.2) Kenmerken GO-financiering
Go-financiering voldoet aan de volgende kenmerken:
•

•
•
•
•

Bankleningen, al dan niet achtergesteld en bankgarantiefaciliteiten; de
staatsgarantie heeft een maximale looptijd van acht jaar; de bank is
leidend bij het al dan niet vastleggen van zekerheden en het beheer
daarvan.
Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente
gebaseerd op Euribor tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
Bankgarantiefaciliteiten voor stellen van bankgaranties met een minimale
looptijd van zes maanden en tenminste € 250.000 groot.
Per onderneming is de ondergrens voor zowel bankleningen als de
bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering € 1,5 miljoen.
Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties dat
onder de GO-financiering kan worden verstrekt, € 50 miljoen
(garantie Staat € 25 miljoen).
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3) Deelnemen als financier
Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die voldoen aan de
omschrijving van bank als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel
Toezicht. Hier worden kredietinstellingen bedoeld die bevoegd zijn in een lidstaat
van de Europese Unie het bedrijf van bank uit te oefenen.
Ook kan een kredietinstelling in de zin van de Wet Toezicht Bank- en
Kredietwezen 1994 BES aan de regeling deelnemen. Dit kan:
•
als deze op grond van de wet bevoegd is in Bonaire, Sint Eustatius of
Saba het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen én
•
voor zover het leningen betreft die verstrekt zijn aan een ondernemer die
gevestigd is op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Schadeverzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht kunnen deelnemen aan de GO Bankgarantie regeling.
Deelname van een bank of een schadeverzekeraar is onderworpen aan een
toelatingsprocedure. Als een bank of een schadeverzekeraar wil toetreden tot de
regeling, dient zij contact op te nemen met Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. (go@rvo.nl).
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3.1) Fresh Money beginsel
Hoofdregels:
•
financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank.
•
financiering dient een concreet ondernemingsbelang.
Lening dient niet:
•
ter vervanging van een bestaande faciliteit.
•
om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen.
Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?
•
herfinanciering middels een bridge/noodkrediet mits vooraf gemeld aan en goedgekeurd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
•
overname van de positie door een nieuwe bank als daarmee een knelpunt
voor de onderneming wordt weggenomen.
Geen Fresh Money bij:
•
inzet GO-regeling als acquisitiemiddel en/of voor gunstigere condities.
•
herfinanciering vanwege Breach of Covenants.
•
herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen.
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3.2) De door de bank verschuldigde provisies
•

•
•
•
•
•

•

De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening bedraagt de
marge boven de fundingkosten die de bank de onderneming in rekening
brengt onder aftrek van:
o 25 basispunten beheervergoeding, en;
o de liquiditeitspremie zoals die in de marge is opgenomen;
De afsluitprovisie wordt, onder aftrek van 50 basispunten behandelingskosten
voor de bank, gedeeld tussen de bank en de Staat.
Verder deelt de Staat (naar rato) mee in alle overige inkomsten op de lening.
De provisie is per kwartaal verschuldigd aan RVO.nl.
Eenmalige inkomsten (zoals afsluitprovisie) worden direct verrekend.
In afwijking van het voorstel van de financier, kan een hoger tarief voor de
garantieprovisie worden vastgesteld. Dit gebeurt als de financier een te lage
marge voorstelt in relatie tot het risico.
Bij (vrijwillige) volledige vervroegde aflossing ineens wordt de garantieprovisie
over de nog resterende looptijd per direct afgedragen. Bij gedeeltelijke
vervroegde aflossing is dit naar rato.

3.3) Wijziging/beheer van de verstrekte GO-faciliteiten
Zonder voorafgaande toestemming van RVO.nl kan door de financier eenmalig
uitstel op het aflossingsschema worden verleend van maximaal 4 kwartalen.
Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van RVO.nl nodig. Het uitstel dient
wel altijd gemeld te worden aan RVO.nl.
Daarna en in het geval van een eerste uitstel van meer dan vier kwartalen is
uitstel alleen mogelijk na goedkeuring door RVO.nl.
Het gedogen van tijdelijke afwijkingen op de kredietvoorwaarden (waivers) en
het doorvoeren van blijvende wijzigingen van de kredietvoorwaarden
(amendments), behoeven goedkeuring van RVO.nl.
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3.4) Verplichtingen van de bank
•
•
•

•
•
•
•

afrekening verschuldigde provisie per kalender kwartaal.
goede administratievoering en adequaat kredietbeheer.
gedogen van tijdelijke afwijkingen van de kredietvoorwaarden (waivers)
en permanente aanpassingen van de kredietovereenkomst (amendments)
vereisen voorafgaande instemming van RVO.nl.
goed beheer van het krediet, rekening houdend met de belangen van de
garant.
desgevraagd informatie geven over de onderneming en het gevoerde
beheer.
RVO informeren bij een materiële verslechtering van het risicoprofiel van
het bedrijf
Onmiddellijk melden van surseance of faillissement RVO.nl.
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3.5) Verliesdeclaratie door de bank
Met gebruik van het vastgestelde formulier kan het verlies op het gegarandeerde
deel van de banklening worden gedeclareerd bij:
•
ontbinding rechtspersoon/onderneming.
•
faillissement of surseance.
•
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding; indien kwijtschelding nodig blijkt
om faillissement af te wenden kan Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland daartoe goedkeuring verlenen.
•
aannemelijk is dat kredietnemer structureel niet aan
betalingsverplichtingen kan voldoen.
Vereiste bijlagen bij een verliesdeclaratie zijn:
•
informatie over het bedrijf.
•
recente jaarrekeningen.
•
verslag van het gevoerde beheer.
•
kopieën van overige stukken waaruit eventuele opbrengsten blijken.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleert bij verliesdeclaratie:
•
of er sprake is van een declarabele situatie.
•
of er sprake is van adequaat door de bank gevoerd beheer.
•
de juiste toerekening van verlies en opbrengst voor de Staat (naar rato).
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besluit binnen 13 weken na ontvangst
over de declaratie. De verplichting tot verdere provisieafdracht vervalt, indien de
verliesdeclaratie door RVO.nl. wordt goedgekeurd.
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4) Hoe aanvragen?
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. Nadat de
bank deze kredietvraag heeft goedgekeurd beslist de bank of bij RVO.nl een
verzoek tot garantiestelling wordt ingediend (go@rvo.nl). De bank beoordeelt of
aan de voorwaarden van de Garantie Ondernemingsfinanciering wordt voldaan.
Voor het verzoek om de GO-financiering van toepassing te verklaren, dient de
bank bij RVO.nl een ingevuld standaardformulier in plus de vereiste bijlagen. Dit
zijn onder andere:
o het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in
behandeling is genomen.
o de notulen van het goedkeuringsbesluit.
o de jaarrekeningen van de te financieren onderneming over de laatste
twee jaren, tussentijdse cijfers en de meerjaren prognose na
financiering.
Uiterlijk drie weken na indiening, verneemt de bank het besluit van de Staat.
RVO.nl weet over het algemeen een reactietermijn te hanteren die aanzienlijk
korter is. Na het besluit over de garantstelling bepaalt de bank of de
garantiefinanciering daadwerkelijk wordt verstrekt.

11

5) Welke financiers doen mee?
Toegetreden banken tot de GO-regeling zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABN-Amro
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)
Deutsche Bank
ING
NIBC Bank
Rabobank
Triodos Bank
Royal Bank of Scotland (RBS)
Société Générale

Toegetreden schadeverzekeraar tot de GO-regeling is:

•

Nationale Borg-Maatschappij

Voor de GO-projectontwikkeling kunnen alleen banken toetreden met gerichte
expertise op het gebied van financiering van projectontwikkeling. Toegetreden
banken tot de GO-projectontwikkeling:

•
•
•
•

ABN-Amro
ING Real Estate Finance
NIBC Bank
Rabobank (Rabo Real Estate Finance/FGH Bank)

Als een bank of een schadeverzekeraar alsnog wil toetreden tot de regeling, kan
zij contact opnemen met RVO.nl (zie de contactgegevens op pagina 16).

12

6) Officiële bekendmakingen
17-12-2008, Staatscourant 2008, nr. 245:
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2008, nr. WJZ/8187684, houdende vaststelling van
subsidie-instrumenten op het terrein van starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Subsidieregeling starten,
groeien en overdragen van ondernemingen)

6-3-2009, Staatscourant 2009, nr. 45
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 februari 2009, nr. WJZ/9036947, tot wijziging van de
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en tot wijziging van de Regeling openstelling en
subsidieplafonds EZ 2009 (Regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering)
3-4-2009, Staatcourant 2009, nr. 65
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging van de
Subsidieregeling sterktes in innovatie, de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en de
regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009
20-11-2009, Staatscourant 2009, nr. 17783
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 18 november 2009, nr. WJZ/9207917, tot wijziging van de
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds
EZ 2009
8-3-2010, Staatscourant 2010, nr. 3513
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 2010, nr. WJZ/10026538, tot wijziging van de
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds
EZ 2010

22-10-2010, Staatcourant 2010, nr. 16576
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 oktober 2010, nr. WJZ/10144037, tot wijziging van enkele
subsidieregeling in verband met het Uniform Subsidiekader, de toepasselijkheid van enkele subsidies op Bonaire, Sint
Eustatius en Saba en enkele andere wijzigingen
4-11-2010, Staatscourant 2010, nr. 17312
Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 oktober 2010, nr. WJZ / 10154263, tot
wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en van de Regeling openstelling en
subsidieplafonds EZ 2010

21 december 2011, Staatscourant 2011, nr. 23204
Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr. WJZ / 11109912, tot
wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Borgstelling MKB-kredieten,
Tijdelijke garantie ondernemings-financiering en Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

21 december 2011, Staatscourant 2011, nr. 23060
Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2011, nr. WJZ / 11144835, tot
vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en
subsidieplafonds EZ 2012)

20 december 2012, Staatscourant 2012, nr. 26512
Regeling van de Minister van Economische Zaken 12 december 2012, nr. WJZ / 12347494, tot vaststelling van
subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ
2013)
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20 augustus 2013, Staatscourant 2013, nr. 23740
Regeling van de Minister van Economische Zaken 16 augustus 2013, nr. WJZ / 13048404, tot wijziging van de
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (openstelling garantie ondernemingsfinanciering voor
schadeverzekeraars)

25 oktober 2013, Staatscourant nr. 29700
Regeling van de Minister van Economische Zaken 17 oktober 2013, nr. WJZ / 13161402, tot wijziging van de
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke verhoging borgstellingspercentage en
kredietbedragen)

19 augustus 2014, Staatscourant nr. 20656
Regeling van de Minister van Economische Zaken 11 juli 2014, nr. WJZ / 14099314, tot vaststelling van subsidieplafonds en
termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling EZ-subsidies 2014)

19 augustus 2014, Staatscourant nr. 20679
Regeling van de Minister van Economische Zaken 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale
subsidie-instrumenten op het terrein van Economische Zaken (Regeling nationale EZ-subsidies)

18 december 2014, Staatscourant nr. 36670
Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14198913, tot vaststelling van de
subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)

14 november 2017, Staatcourant nr. 56959
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 november 2017, nr. WJZ/17160027, tot
wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met wijzigingen van de subsidiemodules Garantie
ondernemingsfinanciering, Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit en Garantstelling
gericht op bankgaranties
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7) Contact
7.1) Het GO-team
Het team dat de uitvoering verzorgt van de GO-regeling bestaat uit:
o Caspàr Bijleveld, > 30 jaar bankervaring
o Rob Magendans, > 30 jaar bankervaring bij verschillende banken.
o Frank van der Voort, > 30 jaar bankervaring bij verschillende banken.
7.2) Verantwoordelijkheden GO-team
Het GO-team is verantwoordelijk voor:
•
behandelen aanvragen garantiefinanciering.
•
voorlichting: presentaties en behandeling voorgelegde cases.
•
beheer op lopende portefeuille (wijzigingen/
herstructureringen/verliesdeclaraties/facturering/etc.)
•
behandelen toetredingsverzoeken banken.
•
controle van leningdocumentatie
•
informatieverstrekking aan stakeholders.
•
Aanvragen worden ingebracht in de kredietcommissie GO, die wekelijks op
dinsdag bijeen komt.
7.3) Contactgegevens GO-team
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Caspàr Bijleveld
T. 088 - 042 46 88
M. 06 – 2765 2583
E. caspar.bijleveld@rvo.nl
Rob Magendans
T. 088 - 042 55 33
M. 06 – 5474 5591
E. rob.magendans@rvo.nl
Frank van der Voort
T. 088 - 042 16 30
M. 06 – 2707 7927
E. frank.vandervoort@rvo.nl
Lodewijk van der Vegt
T. (088) 042 59 75
M. 06 – 2183 9858
E. lodewijk.vandervegt@rvo.nl
Proces-coördinator
www.rvo.nl/go
go@rvo.nl
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Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
T +31 (0) 88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl
Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | maart 2019
Publicatienummer: RVO-018-1602/BR-INNO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam,
agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van
zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in
opdracht van ministeries en de Europese Unie.
RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
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