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Update inzake Corona

Diverse maatregelen
Er zijn onder andere vanuit de overheid diverse (steun)maatregelen aangekondigd.  Hierover is al
veel  informatie  naar  buiten  gekomen.  Voor  een  deel  zijn  deze  regelingen  reeds  actief,  andere
regelingen worden momenteel nog uitgewerkt, waarbij nog veel zaken onzeker zijn. De verwachting
is in zijn algemeenheid dat op korte termijn de regelingen beschikbaar komen. Wij geven u hierbij
een overzicht:

- UWV:    Tijdelijke    Noodmaatregel    Overbrugging    ten    behoeve    van    behoud    van
Werkgelegenheid (NOW), voorheen de werktijdverkorting;

- Gemeenten: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo);
- RVO  (Rijksdienst  voor  Ondernemend  Nederland):  Compensatieregeling  4.000  euro  voor

direct getroffen ondernemers (noodfonds);
- Banken:

o verruiming BMKB-kredieten;
o verlenen van uitstel van aflossingen en eventueel rente (deze regeling wordt

hieronder nader toegelicht).
- Qredits: rentekorting kleine ondernemers op microkredieten;
- Belastingdienst:

o uitstel van betaling belastingschulden, wij hebben hiervoor modelbrieven;
o het actief verlagen van voorlopige aanslagen 2020 (op initiatief van de

belastingplichtige);
o invorderingsrente naar bijna 0%.

- Overheid: verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering;
- Gemeenten: toeristenbelasting uitstellen/stopzetten en ondersteuning cultuursector;
- Pensioenfondsen: individuele betalingsregeling;
-     Initiatieven van de EU ter ondersteuning van zorg, MKB en arbeidsmarkt;
-     Waar  kunt  u  zelf  aan  denken?  Is  dit  het  juiste  moment  om  juist  nu  veranderingen  in  uw

bedrijf door te voeren? Bijvoorbeeld andere producten, andere diensten. Kunt u individuele
afspraken met leveranciers over betalingstermijnen maken? Etc.

Nadere   toelichting   bancair:   Banken   geven   een   halfjaar
uitstel op verplichtingen bij MKB
Eerste liquiditeitsverruiming
De financiële impact van de huidige maatregelen kunnen een abrupte en sterke omzetderving in
uw  onderneming  veroorzaken.  Naast  regelingen  die  de  overheid  aanbiedt,  geven  banken  uitstel
van  de  aflossingen  en  bij  ABN  Amro  ook  van  de  renteverplichtingen  voor  zes  maanden.  De
overheidsregelingen  en  het  relatief  eenvoudig  uitstellen  van  bancaire  verplichtingen  geven  de
eerste liquiditeitsverruiming.

Vervolg omzetderving
Zodra meer duidelijk wordt over de duur van de maatregelen en de gevolgen voor uw omzet, zijn
er  mogelijk  extra  maatregelen  nodig  en  kunnen  banken  aanvullend  financieren  door  eventueel
gebruik  te  maken  van  de  verruimde  BMKB-regeling.  Wij  kunnen  ondersteunen  bij  het  in  beeld
brengen  van  de  financiële  gevolgen  en  de  benodigde  informatie  voor  het  indienen  van  een
aanvullend financieringsverzoek.



Update d.d. 25 maart 2020 

 
Regeling banken  
Hieronder vindt u in het kort de mogelijkheden, werkwijze en voorwaarden van de actuele 
regeling die genoemde banken aanbieden. 
 
Onderstaande tabel is een overzicht van de meest voorkomende financieringen. Een aantal andere 
banken heeft soortgelijke regelingen. Ons advies is om in overleg met de accountmanager van uw 
bank na te gaan wat in uw situatie passend is. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst. 
 

Bank  ABN Amro ING Rabobank 

Automatisch Ja Nee Nee 

Aflossing Ja Ja Ja 
Rente en kosten  Ja)1 Nee Nee 
Aanvraag Niet nodig Indienen online  Indienen zo mogelijk 

online)2 
Voorwaarden Oorzaak (verwachte) 

liquiditeitskrapte door 
corona-crisis. 
 
Klant wordt niet 
bediend door 
Bijzonder Beheer 
team Afwikkeling 
 
Maximaal 2,5 miljoen 
zakelijk krediet. 

Maximaal 2,5 miljoen 
uitstaande leningen 
en kredieten. 
 
Bedrijf moet in de 
kern gezond zijn.  

Maximaal 2,5 miljoen 
uitstaande leningen en 
kredieten. 
 
Als relevant: er is een 
aanvraag gedaan voor 
compensatie 
loonkosten (NOW) en 
uitstel belastingen.  
 
Bedrijf met voldoende 
continuïteitsperspectief 

Werkwijze Klant hoeft niets te 
doen, behalve als niet 
deelgenomen wordt 
aan de regeling )3 

Een verzoek online 
indienen en overleg 
met accountmanager 

Een verzoek online 
indienen en overleg 
met accountmanager 

 
)1 ABN Amro: alle verplichtingen van rente, kosten, inperkingen en aflossingen op leningen en 
rekeningen-courant worden zes maanden opgeschort. Terugbetaling dient uiterlijk aan het einde 
van de looptijd van de zakelijke lening of voor de rekening(-en) courant december 2021 te zijn 
voldaan. Voor het eerst vanaf oktober 2020 wordt rente berekend over de bedragen die niet 
afgelost zijn.  
 
)2 Bij de Rabobank geldt dat het verzoek uiterlijk 30 maart 13:00 uur moet zijn ingediend, anders 

geldt het uitstel na aanvraag vanaf april. Uiteraard kan een verzoek voor uitstel van de aflossing 
ook komende maanden worden ingediend.  
 
)3 Als een ABN Amro-klant naar verwachting niet of slechts beperkt wordt getroffen door de crisis 
en niet aan de regeling deelneemt dient zij dit uiterlijk 31 maart aan te geven via internetbankieren. 
Deze keuze staat dan vast, na 31 maart is geen mogelijkheid meer met deze algemene regeling 
mee te doen. Voor een aantal (agrarische) sectoren is de impact van de crisis nog niet direct 
voelbaar, maar de onzekerheid is groot. Over een aantal maanden kan daadwerkelijk impact 
blijken. Ons advies is in overleg met de accountmanager af te spreken wel deel te nemen aan de 
regeling. Rente over het niet afgeloste deel wordt niet berekend tot oktober. Als de regeling achteraf 
niet nodig blijkt, kan alsnog in oktober 2020 de opgeschorte aflossing en de reguliere rente worden 
voldaan.  
 
Voor meer informatie: 

- ABN Amro: lees hier meer. 
- ING: lees hier meer. 
- Rabobank: lees hier meer.  

 

 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen/veelgestelde-vragen.html
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona
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Contact 
Als u wilt overleggen over uw specifieke situatie of toelichting wenst op de genoemde maatregelen, 
belt u ons gerust op 033 286 66 19 of 0342 412 809. 
 
Ook zijn wij bereikbaar via info@vallei-agri.nl of via de bij u bekende contactgegevens van uw 
contactpersoon. 


