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GO: Garantie
Ondernemingsfinanciering
De overheid wil het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties
makkelijker maken met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
De GO is een garantie van de overheid aan banken die krediet
verstrekken aan (middel)grote gezonde ondernemingen. De regeling
verlaagt het risico van banken en stimuleert hen om meer
ondernemers te financieren.
Wat is de GO-regeling?
De GO biedt banken een staatsgarantie van 50 procent op verstrekte
kredieten aan bedrijven. Met het geld kunnen bedrijven investeren of een
tijdelijk liquiditeitstekort opvangen.
Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal €1,5 miljoen en
maximaal €150 miljoen lenen. Dit kan met een lening en of een
bankgarantiefaciliteit. Het garantiepercentage is 50 procent. Het
garantiebedrag is maximaal €75 miljoen.
Voor wie?
De GO-regeling is bestemd (middel)grote ondernemingen die krediet nodig
hebben met substantiële activiteiten in Nederland. GO staat ook open voor
ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Ook de bouwrealisatie in de onroerend goed projectontwikkeling valt onder
de GO-regeling. Voorwaarde is dat deze financiering wordt verstrekt door
gespecialiseerde banken met zeer ruime ervaring in financiering op het
gebied van projectontwikkeling.
Voor bepaalde sectoren als landbouw, visserij, aquacultuur,
gezondheidszorg, onroerend goed exploitatie, banken en participatiemaatschappijen kan de bank geen gebruikmaken van de GO.
Hoe aanvragen?
U kunt als ondernemer zelf geen gebruik maken van de financiering, het is
een garantie voor banken. Voor een GO-financiering dient u zich dan ook
te wenden tot één van de tot de GO-regeling toegelaten banken (zie
www.rvo.nl/subsidies-regelingen).
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Ondernemers betalen een garantieprovisie aan de overheid, dit is
meegenomen in de financieringsovereenkomst.
De bank besluit bij de kredietaanvraag of de GO wordt aangevraagd. De
bank controleert of de aanvraag voldoet aan de vereisten van de regeling.
Voor de kredietverstrekking legt de bank de aanvraag ter goedkeuring voor
aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO voert de
regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
Wat zijn de voorwaarden om de GO aan te vragen?
De bank kan alleen aanspraak maken op de GO-regeling als:
 er sprake is van een gezond bedrijf met toekomstperspectief (tijdelijk
verlies binnen de onderneming staat gebruik niet in de weg)
 het een Nederlandse onderneming betreft waarvan de substantiële
activiteiten in Nederland plaatsvinden
 in het bedrijf de laatste twaalf maanden geen sprake is geweest van
bovenmatige kapitaalonttrekkingen
 de financiering alleen bedoeld is voor eigen bedrijfsactiviteiten en overnames
 de maximale looptijd van de financiering acht jaar is.
De garantie mag niet worden gebruikt ter vervanging van eerder verstrekt
krediet, risicodragend vermogen of eerder verstrekte bankgaranties aan de
onderneming. De regeling heeft geen bepalingen ten aanzien van
financiële ratio's of minimaal aanwezige solvabiliteit.
Sterke groei gebruik GO-financiering in 2014
In 2014 is het gebruik van de GO-financiering sterk toegenomen. Dit blijkt
uit evaluatieonderzoek dat werd uitgevoerd door Mazars Berenschot in
opdracht van het ministerie van Economische zaken. De groei is zichtbaar
in het aantal verstrekte garanties en het totaalbedrag aan verstrekte
garanties. Deze stegen respectievelijk met ruim 100 en 125 procent ten
opzichte van 2013.
Meer informatie
Als mkb-bedrijven geen gebruik kunnen maken van de GO-regeling,
kunnen ze meestal wel een beroep doen op de Groeifaciliteit of de
Borgstelling MKB (BMKB). Zie hiervoor de infobladen Groeifaciliteit en
BMKB op www.mkb.nl/infobladen. Of download gratis het Whitepaper
Financieringsvormen en regelingen van MKB Servicedesk. Hierin staan
alle opties op een rij, inclusief de garantieregelingen van de overheid.
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