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Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te 

ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder 

andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en 

specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de 

verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de 

overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast 

krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van 

maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze 

specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en 

staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris 

Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt. 

Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (EZK): “Het kabinet doet in deze uitzonderlijke 

en barre tijden wat nodig is. Bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en 

economie hebben we meteen gezegd dat deze regelingen niet stilstaan. De verlengde 

gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben een grotere, directe impact op groepen 

ondernemers. Daarom stellen we opnieuw miljardensteun beschikbaar. Ook maken we voor 

álle ondernemers financieringsmogelijkheden nog toegankelijker. En we roepen nogmaals 

bedrijven op om elkaar ook te helpen.” 

Aanvulling TOGS-regeling vanaf 15 april: eenmalige gift 

direct getroffen ondernemers 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet, die zijn verlengd tot en met 28 april 2020, 

hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. 

Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het 

verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de 

reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de 

verplichting om anderhalve meter afstand te houden. 

 

Via de regeling TOGS kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart 

een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten 

betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor 

personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het 

Noodpakket voor banen en economie. 

 

Het kabinet heeft vandaag besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben 

diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat 

ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook 

zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder 

andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of 

(culturele) evenementen toegevoegd. 



 

Vraag de TOGS-regeling hier aan  

Bekijk de volledige lijst met SBI-codes (.pdf) 

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de 

verruimde TOGS. 

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-

regeling. 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 

bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling 

(GO). Het kabinet heeft vandaag besloten om het garantieplafond van de GO verder te 

verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 

miljard euro). 

 

Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat 

gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 

miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is vandaag verhoogd van 

50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden 

getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd 

naar 150 miljoen euro. 

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging 

garantiebudget 

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-

regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering 

toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te 

blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog 

steeds reëel zijn. 

  

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen 

euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen 

accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. 

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-

ups 

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die 

getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. 

Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het 

kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan 

verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. 

De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn. 

http://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/07/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren---sbi-codes-uitbreiding


Noodpakket economie en banen 

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een 

aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het 

kabinet via een breed noodpakket. Daarin zitten naast bovengenoemde maatregelen ook de 

tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) en extra ondersteuning voor zzp’ers 

(TOZO). Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen. 

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen? 

Ondernemers met vragen over de financiële maatregelen kunnen naar rijksoverheid.nl/corona 

Meer vragen? Neem dan contact op met het KVK coronaloket.   

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (zoals de BMKB en GO) bij 

hun kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen tegemoetkoming loonkosten en 

ondersteuning zzp’ers lopen via het het ministerie van SZW. Richtlijnen voor winkels zijn te 

vinden bij de brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij 

de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.belastingdienst.nl/coronavirus

