VVK

Borgstellingsregeling
voor VVK

(Vermogensversterkend Krediet)

Onderdeel van het bedrijfsovernamefonds
Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) gaat de bestaande Borgstelling MKBlandbouwkredieten (de zogenaamde BL) uitbreiden zodat startende en
overnemende agrarische ondernemers in de periode tot maximaal drie
jaar na de bedrijfsovername aanvullende investeringen kunnen doen in
duurzame bedrijfsontwikkeling. Hoe gaat dit er straks uitzien?
Tekst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Annet de Winter. Beeld: NAJK

Wat houdt de regeling in?
Na de overname of start van een agrarisch
bedrijf blijft er vaak geen of onvoldoende
financiële ruimte over om investeringen te
doen in duurzame bedrijfsontwikkeling om
het toekomstperspectief van het bedrijf te
versterken. Bij te weinig zekerheden en eigen
vermogen (onderpand zoals woning en grond)
is het moeilijk om extra financiering te krijgen.
Dit, terwijl je als jonge boer of tuinder graag zo
snel mogelijk met je eigen ideeën en toekomstplannen van start wilt gaan. Met een achtergestelde lening kan het eigen vermogen van het
bedrijf, en daarmee ook de leencapaciteit van
het bedrijf, vergroot worden. Een achtergestelde lening is een lening waarbij een financier in
het geval van een faillissement als schuldeiser
achteraan in de rij staat. Je loopt daarmee als
financier een risico dat je het geleende geld niet
terugkrijgt als het misgaat met het bedrijf. De
minister wil dat risico voor financiers aanzienlijk verkleinen. Met een wijziging van de BL kan
de overheid borg staan voor een achtergestelde
lening. Hiermee wordt het mogelijk dat een
bank of een andere financier bereid is om dit
soort leningen (welke vermogensversterkende
kredieten heten, VVK) te verstrekken, en wordt
het voor jonge ondernemers mogelijk om hun
plannen te realiseren.

Hoe kom je in aanmerking
voor een VVK?
Het zijn financiers, zoals banken, die een VVK

kunnen verstrekken. Dat betekent dat je als
ondernemer na de start of overname van een
landbouwbedrijf bij een deelnemende bank of
financier een VVK aan kan vragen. Aan een
VVK zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Allereerst moet de jonge boer een gedegen
en goed onderbouwd business- en investeringsplan kunnen overleggen. Dat plan moet aan
een aantal voorwaarden voldoen. Omdat de
VVK die verstrekt wordt vanuit de BL-regeling
uitdrukkelijk bedoeld is om de toekomstbestendige ontwikkeling van agrarische bedrijven te
stimuleren en niet om ouders en erfgenamen
te compenseren, kan de VVK alleen gebruikt
worden voor de financiering van aanvullende
investeringen ná de start of overname van het
bedrijf (dus de VVK kan niet voor de bedrijfsovername zelf gebruikt worden). Aanvullende
investeringen zijn investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling. De meetlat van de
visie van het ministerie van LNV is hierbij als
uitgangspunt genomen. Deze meetlat bestaat
uit negen criteria en is het kader waarin jouw
plannen, voorstellen en voornemens worden
getoetst. De investeringen moeten bijdragen
aan minimaal één van de genoemde criteria
van de visie op landbouw van het ministerie
van LNV. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het
sluiten van kringlopen, terugdringen van emissies, verminderen van verspilling van biomassa,
versterking van de sociaaleconomische positie
van de ondernemer in de keten en de relatie
tussen boeren en burger. Vaak zijn de meeste

investeringen hier in onder te brengen, als ze
maar toekomstgericht zijn en de continuïteit
van het bedrijf vergroten. De VVK mag alleen
niet gebruikt worden voor de aankoop van extra
grond of dierrechten. Dit om prijsopdrijvende
effecten zoveel mogelijk te voorkomen.

VVK en het bedrijfsovernamefonds
Het streven is om de wijziging van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) voor de VVK
op 1 januari 2020 in werking te laten treden. De
periode tot 1 januari geeft financiers die de VVK
aan willen gaan bieden, de gelegenheid om zich
voor te bereiden.
De wijziging van de BL voor de VVK maakt
onderdeel uit van een breder pakket van
maatregelen dat bedrijfsovername en de
continuïteit van (gezins)bedrijven beoogt
te stimuleren, zoals aangegeven in het
regeerakkoord. Parallel aan de VVK wordt door
NAJK in nauwe samenwerking met agrarische
opleidingen, een infrastructuur opgezet en verder
uitgewerkt om het bedrijfsovernameproces in
al zijn facetten – van kennis over financiële
aspecten, ondernemerschap, competenties
en vaardigheden en handelingsperspectieven
in de maatschappelijke context tot de
sociaalemotionele kant van bedrijfsovername
– te ondersteunen door kennisverspreiding,
opleiding en coaching. Het ministerie van LNV
ondersteunt dit initiatief.
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