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Garantie Ondernemingsfinanciering
corona (GO-C): de highlights, kenmerken
en toetsingscriteria

Heeft u liquiditeitsissues als gevolg van de coronacrisis? En krijgt u vanwege
de coronacrisis momenteel niet eenvoudig een banklening of bankgarantie
bij uw financier? De overheid maakt financiering toegankelijker met de
specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de
Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C).
Uw bank kan daarmee een staatsgarantie krijgen op respectievelijk grote
of middelgrote leningen (80% bij groot, 90% bij middelgroot) en verkleint
daarmee haar risico. We zetten de belangrijkste kenmerken van de GO-C
regeling voor u op een rij.

nieuwe
perspectieven
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De GO-C is aanzienlijk verruimd ten opzichte van de reguliere GO-regeling. De overheid heeft een budget voor 2020 verruimd
tot €10 miljard om liquiditeitsfinanciering als gevolg van corona op gang te houden.
In één oogopslag de belangrijkste highlights van de GO-C regeling:

GO-C HIGHLIGHTS
LENING & GARANTIE

LOOPTIJD

Omvang lening:

Min. €1,5mln ~

Looptijd:

max. 6 jaar

Max. €150mln

Aflossing:

lineair per kwartaal, vanaf 18 mnd (MKB)

Garantie:

90% (MKB) = max. €135mln

of 12 mnd (Groot)

80% (Groot) = max. €120mln

Opschorting:

tussentijds max. 24 mnd*

*resulteert in een hogere slottermijn bij einde looptijd, na 6 jaar dient lening afgelost te zijn

TARIEVEN

UITGESLOTEN SECTOREN
marktconforme rente vergelijkbaar met

X Onroerend goed (m.u.v. projectfinanciering)

niet-Staatsgegarandeerde lening

X Financiële sector

Provisie:

verwerkt in rentemarge

X Gezondheidszorg, voor zover cf. art. 1c Wmg

Afsluitfee:

max. 1,0% (eenmalig)

X Instelling cf. art. 70 Woningwet

Pricing lening:

OVERIGE KENMERKEN GO-C FACILITEIT
DOELGROEP

(Middel)grote

X Substantiële activiteiten in Nederland ontplooien

Nederlandse

X Liquiditeitsproblemen door de uitbraak van het coronavirus ervaren

ondernemingen die:

BEGRENZING

Bankleningen van
€1,5mln tot €150mln
met als begrenzing:

X Op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden waren

X 2x de FY19 loonsom incl. sociale lasten en de kosten van personeel dat op
de locatie van de onderneming werkt, maar formeel op de loonlijst van
onderaannemers staat, OF

X 25% van de totale omzet van de begunstigde in 2019, OF
X Verhoging van het leningbedrag naar het begrote liquiditeitstekort o.b.v. een
liquiditeitsplan vanaf het toekenning tot de komende 18 maanden (MKBonderneming) of de komende 12 maanden (grote onderneming)

STAATSGARANTIE

De Staat stelt zich

X MKB: 90% van de waarde van door de financier verstrekte lening

tegenover de financier

X Groot: 80% van de waarde van door de financier verstrekte lening

garant voor:

Criteria:
MKB: < 250 FTE EN jaaromzet < €50mln OF balanstotaal < €43mln
Groot: alle ondernemingen die niet aan de MKB-criteria voldoen
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Toetsingscriteria GO-C regeling
Naast de specifieke begrenzing van de maximale
lening hoofdsom op basis van loonsom, omzet of
liquiditeitsplanning (zie boven) kent de GO-C enkele
specifieke toetsingscriteria. Hierop wordt strikt
getoetst door uw financier.
De onderneming dient aan te tonen dat sprake is van:
X Een in de kern gezonde exploitatie.
X Een bevredigend rentabiliteits- en continuïteitsperspectief.
X Fresh Money, dus uitbreiding met concreet
ondernemingsbelang en geen herfinanciering.
X Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de
laatste 12 maanden.
X Maximale inzet van de overige COVID-19
steunmaatregelen van de overheid.
De financier dient:
Gelijktijdig minimaal 6 maanden uitstel van
aflossing te verlenen op alle financieringsfaciliteiten van de onderneming, waarbij reeds
verleend uitstel vanaf 31 maart 2020 mag
worden meegerekend.
X Zich in te spannen om aanvullende zekerheden
te vestigen, zo hoog mogelijk in rang.
X De aanvraagprocedure richting RVO te initiëren,
met o.a. het kredietvoorstel, het goedkeuringsX

besluit, de laatste twee jaarrekeningen,
tussentijdse cijfers en een meerjaren prognose
na financiering. De minister kan besluiten om de
aanvraagprocedure voor leningen tot €25 miljoen
te verlichten tot een meldingsprocedure (melding
35 dagen na afsluiten lening) indien de beoordelingscapaciteit van RVO overschreden wordt.

Wat kan BDO voor u betekenen?
Voor een financieringsverzoek onder de GO-C
regeling dient u zich te melden bij uw huidige
kredietverstrekker. Deze bepaalt of de kredietaanvraag in behandeling wordt genomen. Indien
dat het geval is wordt de kredietaanvraag uitvoerig
getoetst en wordt, na kredietgoedkeuring, de
aanvraagprocedure gestart richting RVO.
Een gedegen en volledige onderbouwing van uw
financieringsverzoek bevordert de slagingskans
van uw kredietaanvraag. De specialisten van BDO
hebben ruime ervaring met dergelijke trajecten en
kunnen u begeleiden bij de aanvraag van een GO-C
faciliteit en de onderbouwing van uw financieringsverzoek. In verband met de verwachte belangstelling
en de doorlooptijd bij zowel kredietverstrekkers als
het RVO (op volgorde van binnenkomst) adviseren
wij u om tijdig te anticiperen.

Meer informatie?
Meer weten over hoe wij u kunnen begeleiden bij de aanvraag van een GO-C faciliteit bij uw financier?
Voor meer vragen over de GO-C regeling kunt u contact opnemen met M&A Debt Advisory:

Mariëlle Ansems-Van Mourik
Senior Manager Debt Advisory
T +31 (0)6 42 73 56 01
E marielle.ansems@bdo.nl

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 17.000 andere organisaties - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale regelgeving
en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties,
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies
van een deskundige op basis van de informatie in
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich

wenden tot BDO Advisory B.V. of een van haar
adviseurs. BDO Advisory B.V., de met haar gelieerde
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
handelen, nalaten of het nemen van besluiten op
basis van de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting BDO te
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter
aanduiding van de organisatie die onder de
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienstverlening (accountancy,
belastingadvies en advisory).
BDO Advisory B.V. is lid van BDO International
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van

het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige
organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de
BDO Member Firms.
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