
Workshop Borgstelling Landbouw (BL)

Trainer



Doelstelling

Na afloop van deze workshop ben je op de hoogte van de wijzigingen, 

voorwaarden, criteria, proces en beheer van de Borgstelling Landbouw. 

Je kunt de BL toepassen en gebruik maken van de rekentool, hulpbronnen en 

de regeling combineren met andere alternatieve financieringsvormen. 



Programma

• Drempels en motieven

• Borgstelling Landbouw

• Casus BL wel en GL niet!

• Opdracht: Wie wel en wie niet?

• Casus Pietersen en rekentool

• Casus Jansen

• Verschillen met BMKB

• Jouw actieplan!



Motieven en drempels

Wat is/zijn jouw reden(en) om 

gebruik te maken van de 

garantieregelingen?

•

•

•

•

Wat is/zijn jouw drempel(s) om 

gebruik te maken van de 

garantieregelingen?

•

•

•

•



Borgstelling Landbouw

Garantstelling Landbouw wordt per 1-1-2017 vervangen door 

Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Harmonisatie met de Borgstelling MKB-bedrijfskredieten (BMKB) 

per 1-1-2017

Budget 2016: EUR 82,5 miljoen

Garantieregeling verhoogt financierbaarheid, maar verlaagt niet het risico 

van de ondernemer/onderneming

Bij twijfel van inzetbaarheid: neem contact op met RVO!



Van Garantstelling Landbouw naar Borgstelling Landbouw 

Maak vier groepen 

Twee groepen > oude regeling

Twee groepen > nieuwe regeling

Denk aan:

• Voorwaarden

• Kenmerken

• Beheer

• etc. 

Vul de posters in, wissel en vul elkaar aan! 7 minuten per poster



Van Garantstelling Landbouw naar Borgstelling Landbouw

Melkveebedrijf Teunissen heeft 3 jaar geleden geïnvesteerd in een nieuwe 

ligboxenstal met als doel een forse uitbreiding van de veestapel. Op dit 

moment wordt een groot deel van de stalcapaciteit niet benut.

De bestaande financiering bedraagt 2.000k. 

Na investering is er sprake van een dekkingstekort van 1.300k. Er loopt

een bestaande GL van 200k.

Investeringsplan Bedrag Financieringsplan Bedrag

x € 1.000,- x €  1.000,-

Fosfaatrechten 300 Bank: 700

Dieren 100

Grond 300

  

Totaal 700 Totaal 700



Wie wel en wie niet?

Vier cases, in kleine groepen (25 minuten).

Beantwoord de volgende vragen:

• Komt de aanvraag in aanmerking voor BL?

• Welke variant kan je hierbij toepassen?

• Wat is het maximaal bedrag en provisie aan BL?

• Wat is de looptijd van BL?

Wil je meer?

• Wat zou het maximale bedrag aan GL zijn geweest?

Daarna plenair bespreken!



Veel voorkomende vragen!

• Voorwaarden en criteria: o.a.

• Continuïteitsperspectief

• Verhoudingen

• Fresh Money / Ten goede aan eigen bedrijfsactiviteiten

• Doelgroep en uitsluitingen

• Eigen inbreng

• Aansprakelijkheid DGA



Veel voorkomende praktijksituaties!

• Bedrijfsovername

• Aandelenoverdracht

• Groei van de onderneming

• Investeringen in onroerend goed

• Herfinanciering

Stelling

Als er sprake is van een zekerhedentekort kan bij 60% van de 

aanvragen BL worden ingepast



Wat zijn de voordelen voor klant en bank?

• Stimuleren van investeringen van MKB-landbouwondernemingen

• Stimuleren van het financieren van kansrijke en duurzame MKB-

landbouwondernemingen

• Hiermee wordt bijgedragen aan economische bedrijvigheid

Klant

• Mogelijk lagere tarieven voor de ondernemer

• Betere financierbaarheid voor de ondernemer in de toekomst

Bank

• Aanvullend instrument om:

• te financieren wat nu anders niet gefinancierd zou kunnen 

worden;

• om in de toekomst meer ruimte te hebben om te financieren;

• Nastreven van een stabiele bankbalans



Casus Pietersen & rekentool

Maak de opdracht Pietersen in  tweetallen (15 minuten)



Hoe verloopt het nieuwe proces?

• De bank is aanvrager (NIEUW)

• Kredietprocedure bij de bank

• Geen administratieve last voor ondernemer

• Bank heeft regie in beheer en uitwinning

• Verliesdeclaratie wordt ingediend zodra verlies bekend

• Regres door bank

Stelling(en)

Vakmanschap is een garantie dat garantieregelingen conform 

voorwaarden goed worden ingezet



Casus Jansen BV

In groepjes van 3 (20 minuten):

• Kan in deze financieringsaanvraag BL ingebouwd worden? 

• Hoe zou je de financieringsstructuur opbouwen?

• Benoem hierbij de looptijden!

Presenteer je financieringsstructuur!



Verschillen met BMKB regeling

Basis is door harmonisatie met BMKB regeling op veel punten hetzelfde!

Belangrijkste verschillen?

• Doelgroep

• Duurzaamheidseisen

• Varianten

• Bedrag

• Verhoudingen

• Zekerheidspercentage

• Provisie 



Hoe kijkt RVO naar posten?

Aandachtspunten

• Kwaliteit ondernemer

• Kwaliteit onderneming, USP

• Risico’s

• Rentabiliteit onderneming:

• Omzet- en kostenonderbouwing

• Gevoeligheidsanalyse

Stelling

RVO kijkt naar dezelfde aandachtspunten, als de bank!



Bij twijfel?

Leg de casus voor aan RVO!

• Twijfel of  de voorwaarde continuïteitsperspectief voldoet?

Bijvoorbeeld bij innovatieve ondernemingen of ondernemingen met 

verliesverleden (turn-around)

• Zekerhedentekort? 

• Voldoet eigen inbreng? 

• Is bedrijfsactiviteit uitgesloten?

• Gefaseerde bedrijfsoverdracht (verplicht)!



Hulpbronnen!?

Voor banken

• Webportaal RVO

Voor banken, intermediairs en ondernemers

• 088-0423350

• http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantstelling-landbouw

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/garantstelling-landbouw


Actieplan

• Wat zijn de (drie) belangrijkste inzichten die jij van vandaag meeneemt?

• Welke (drie) actiepunten ga jij vanaf morgen integreren in je werk?

• Hoe ga jij dat bereiken?

Wie en/of wat heb je daarbij nodig?



Bedankt voor jullie 

inbreng en veel 

succes in de praktijk!


