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Ondersteunende instrumenten voor kortetermijnliquiditeitsbehoeften
De Duitse regering heeft vorige week onder andere een pakket maatregelen aangenomen om de
economie te ondersteunen bij het aanpakken van de corona-crisis.
KfW heeft de volgende informatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot de
liquiditeits- en investeringssteun gepubliceerd. De specifieke financieringsbepalingen worden naar
verwachting volgende week gepubliceerd. Zodra we ze hebben, zullen we u snel op de hoogte
brengen.

Aanpassingen KfW Ondernemerslening/ERP Startlening Universeel:
-

Schadeloosstelling tot 80% voor werkkapitaalleningen tot 200 miljoen EUR (maximale
looptijd 5 jaar met een maximale aflossingsvrije periode van 1 jaar).
Openstelling van de vrijstelling van aansprakelijkheid ook voor grote ondernemingen met
een jaaromzet tot 2 miljard EUR (voorheen 500 miljoen EUR)
Aansprakelijkheidsvrijstellingen kunnen worden geclaimd door bedrijven die ten minste een
bedrijfshistorie hebben met zinvolle jaarrekeningdocumenten van 2 boekjaren.

Invoering van een speciaal KfW-programma:
Naast de aanpassingen in de bovengenoemde programma's is KfW van plan om zo snel mogelijk
na goedkeuring door de Europese Commissie een aanvullend speciaal programma in te voeren.
Het is de bedoeling dat in dit programma de risico-overname voor de operationele middelen tot
80 % en voor de investeringen zelfs tot 90 % zal bedragen. Deze middelen moeten ook
beschikbaar zijn voor ondernemingen die tijdelijk financieringsproblemen hebben ondervonden
(crisisgerelateerde verhoging van de risicotolerantie).
Klik hier voor corona informatie van KFW:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

Spreek in alle gevallen met uw huisbank. Zoals gebruikelijk bij KFW-leningen zullen zij de fondsen
doorsturen en de aanvraagprocedure verzorgen.
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NRW.BANK
Het servicecentrum van NRW.BANK kan u gratis adviseren over de juiste
ontwikkelingsprogramma's, bijvoorbeeld bij productieproblemen of leveringsmoeilijkheden, door te
bellen naar 0211-91741 4800.
Kleine en grote bedrijven moeten nu zo snel mogelijk een NRW-banklening kunnen krijgen van hun
huisbank om liquiditeitsknelpunten of dreigende insolventie te voorkomen. Daartoe heeft NRW
Bank haar voorwaarden aantrekkelijker gemaakt voor haar hoofdbanken: in plaats van 50 procent
van het aansprakelijkheidsrisico hoeven zij nu slechts 20 procent op zich te nemen.
De "NRW Bank Universele Lening" is ook beschikbaar voor zeer kleine bedragen tot 250.000 euro;
binnen 72 uur na de aanvraag moet de huisbank groen licht krijgen. De NRW Bank adviseert de
betrokkenen om eerst te bellen met haar hotline 0211 91741-4800 om advies te krijgen over hoe ze
het beste uit hun eigen bank kunnen halen.

Ondersteuningsaanbiedingen van het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie
(BMWI)
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-imengen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html

Financiële steun in de crisis door het Bondsministerie van Financiën (BMF)
-

De belastingautoriteiten vergemakkelijken om uitstel van betaling van belastingschulden te
verlenen.
Als bedrijven rechtstreeks door het coronavirus worden getroffen, zullen
handhavingsmaatregelen en boetes voor te late betaling tot eind 2020 worden opgeheven.
Het vergemakkelijken van de voorwaarden voor de aanpassing van de voorschotten door
de belastingbetalers.

Met vriendelijke groet,
Uw Heisterborg Team

