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Het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB) is een regeling die de 

kredietverlening aan het mbk stimuleert. De regering staat namelijk garant 

voor zekerheden die een ondernemer ontbeert terwijl zijn bedrijf wel 

goede toekomstperspectieven heeft.  In dit infoblad geven we een korte 

uitleg over de regeling. 

Meer informatie: 

 

MKB Servicedesk 

 

 
0900-64 56 652 (10ct/min) 

www.mkbservicedesk.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wat is het BBMKB? 

Een o dernemer kan gebruikmaken van het BBMKB wanneer hij een krediet 

aanvraagt, maar de bank hem geen lening wil geven omdat het bedrijf te weinig 

zekerheden kan bieden zoals gebouwen of machines. Wanneer de ondernemer in 

aanme king komt voor de regeling, staat het Rijk borg voor zijn lening. Mocht het 

bedrijf financieel onderuit gaan, dan keert de overheid een deel van de lening uit 

aan de bank. De looptijd van een borgstelling is maximaal zes jaar en is alleen 

bestemd voor kapitaalbehoeftes met een zakelijk karakter. Beleggen met het geld 

is bijvoorbeeld uit den boze. 
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Wie komt er voor het BBMKB in aanmerking? 

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de regeling wanneer ze maximaal 250 

werknemers in dienst hebben en ze voldoende toekomstperspectief hebben wat 

betreft rentabiliteit en continuïteit. Ook moet de te verwachten cashflow voldoende 

zijn om toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen aan de bank te kunnen 

voldoen.  

Ondernemers vallen buiten het BBMKB wanneer zij een vrij beroep uitoefenen in de 

medische sector of wanneer hun toetreding tot de markt in belangrijke mate door 

de overheid wordt bepaald zoals advocaten, notarissen en dierenartsen.  

Als meer dan 50% van de jaaromzet voortkomt uit de land- en tuinbouw en 

visserij, kan er geen gebruik worden gemaakt van het BBMKB. Dit geldt ook voor 

ondernemingen die actief zijn in het bank-, verzekerings- of beleggingswezen of 

actief in de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie 

van onroerend goed. 

 

Hoe kan een bedrijf gebruikmaken van het BBMKB? 

Bedrijven doen een beroep op het BBMKB tegelijk met het aanvragen van een 

lening bij de regionale vestiging van een bank. De bank vraagt de borgstelling aan 

en SenterNovem, een organisatie die verbonden is aan het ministerie van 

economische zaken beslist of een borgstellingskrediet wordt verleend en onder 
welke voorwaarden.                 
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  fhankelijk van de looptijd). De bank berekent 

  deze provisie door. De hoogte van de garantstelling is

Voor de borgstelling betaalt de bank aan de overheid eenmalig een provisie tussen 

de 2 en 3,6% van de hoofdsom (a

 afhankelijk van de hoogte 

van de lening. Een onderneming krijgt in de meeste gevallen voor maximaal €1,5 

miljoen borgstellingskrediet. Dit krediet moet binnen zes jaar worden terugbetaald. 

De overheid staat bij gevestigde bedrijven voor 45% borg bij een lening van 

maximaal €3 miljoen. Startende ondernemers kunnen extra steun krijgen. Bij hen 

staat de overheid voor 80% garant bij een lening van maximaal €250.000. 

Bedrijven die zich bezighouden met technologische innovatie of met bodemsanering  

kunnen extra steun krijgen.  

 

Meer informatie 

Op de website van MKB-Nederland, www.mkb.nl staat meer informatie over het 

BBMKB.  

De volgende sites bevatten ook nuttige informatie over het BBMKB: 

www.mkbservicedesk.nl 

www.senternovem.nl/bbmkb 

Colofon                       
Dit infoblad is een 
uitgave van de 
Koninklijke Vereniging         
MKB-Nederland,     
Postbus 5096,           
2600 GB Delft                     
T. 015-219 12 12        

www.mkb.nl           

Dit infoblad is met zorg 
samengesteld. Er kan 
echter geen enkele 
aansprakelijk worden 
aanvaard voor eventuele 
onjuistheden of 
onvolkomenheden. 
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