Regeling Klein Krediet Corona (KKC) is nu opengesteld voor aanvraag.
Leusden, 2 juni 2020
De regeling Klein Krediet Corona (KKC) die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk
maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kon deze coronaregeling voor een
financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000 op vrijdag 29 mei 2020 opengesteld worden voor
ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling,
kunnen bovendien vanaf nu worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.
De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook nietbancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt € 750 miljoen extra aan
overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De
overheid staat voor 95% garant (€ 713 miljoen).
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Juist een kleinere ondernemer kan lastiger aan
extra financiering komen of ziet deze optie niet direct als oplossing voor de ontstane problemen door corona.
Voor deze groep MKB’ers is de KKC-regeling die vandaag opengaat bij uitstek geschikt. En zo bieden we ook hier
welkome hulp in deze voor veel bedrijven pittige tijden.”
Financiers kunnen maximaal 4% van het kredietbedrag doorrekenen aan ondernemers die gebruik willen maken
van de garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als
vergoeding. Naar verwachting kunnen tienduizenden ondernemers gebruikmaken van de regeling.
De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende
winstgevend waren met voldoende terugbetaalcapaciteit en die stonden ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos
hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de
coronaregeling binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) mogen de regeling ook aanbieden. Ondernemers
kunnen zich voor het gebruik van de regeling melden bij hun financier.
Vragen
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd
vragen neem dan gerust contact met ons op.
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