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Spuugduur?
Ik zit lekker in het zonnetje met een verse FD aan de tafel met een heerlijk ruikende en dampen-

de kop koffie. Genieten. Lekker even de ontwikkelingen in onze financiële wereld bekijken en 

smullen van hun doorgaans uitstekende artikelen. Sinds die dag (a date that will live in infamy …) 

zit mijn huisjoggingbroek onder de koffievlekken. Ik schrok me werkelijk een hoedje toen ik on-

derstaande kop las.

“AFM: Alternatieve financiering mkb on-

doorzichtig en ‘spuugduur’”

De bommen vallen laagvliegend neer op mijn 

zonnige balkon en de onherstelbare schade is al 

aangericht. Die vlekken op mijn broek krijg ik 

niet meer weg. Met een artikel dat later blijkt met 

zero onderbouwing door de journalist Rutger 

 Betlem te zijn opgesteld. Hij heeft zich daarbij ge-

woon kritiekloos gebaseerd op een AFM-rapport, 

dat vooral weinig onderscheid tussen de actoren 

en onvoldoende diepgang of feitelijke onderbou-

wing kent. Hij heeft geen dossieronderzoek ver-

richt en gebruikt alleen maar een op AFM “desk-

top-research” en op interviews met in “deze 

markt werkzame functionarissen, marktpartijen, 

brancheorganisaties en experts in de deelmark-

ten factoring, equipment lease, crowdfunding en 

met diverse mkb-financieringsadviseurs” geba-

seerd stuk. Wat?

Navraag leerde echter klip en klaar dat de geïn-

terviewden zich totaal niet correct weergegeven 
en weerspiegeld zien in dit flinterdunne rapport. 

Een aantal deelde zelfs mee dat ze de volgende 

keer gewoon niet meer meewerken.

Kennelijk moesten we de FD-koppen vet mee 

helpen aanzetten? Wilde de AFM dan werkelijk 

elke vorm van nuance achterwege laten …?

Koppensneller

Onder de kop “In het kort” somt men de sugges-

tieve constateringen op:

“De AFM waarschuwt voor ‘spuugdure’ mkb-

leningen. Schaduwbanken rekenen tot 400% 

rente op jaarbasis. De toezichthouder roept 

op tot meer beleidsmaatregelen om onderne-

mers te beschermen, de AFM betwijfelt of 

zelfregulering de kwetsbaarheid van het mkb 

genoeg zal verkleinen en dringt aan op meer 

regels voor de sector.”

Die woorden snijden diep! Spuugduur, Schaduw-

banken, 400% rente, oproep tot beleidsmaatrege-
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Op het hakblok
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len, ondernemers beschermen, betwijfelde zelf-

regulering en kwetsbaarheid en meer regels. 

Woorden die direct de indruk wekken dat onze 

branche in haar geheel direct op de schop moet 

en de betrokken MKB-Maffiabestuurders het ad-

vies geeft het eerste de beste vliegtuig te pakken 

– met medeneming van de gestolen poet – om 

definitief te vluchten naar Dubai.

Doei bye!

Mijn kinderloze en hoogbejaarde oudtante liet ik 

het FD- en het AFM-stuk ook lezen en ze oor-

deelde snoeihard:

“Het eerste zwartepieten is begonnen, bes-

te Henk! Jullie branche krijgt haar eerste 

roetveeg uit de pan. Er wordt op jullie bran-

che gespuugd en jullie worden Schaduw-

banken genoemd. Banken die ondernemers 

uitnemen en het suggereert dat het #metoo 

een grote vlucht in jouw branche gaat ne-

men.”

 

Nou, bedankt AFM.! Naar die erfenis kan ik flui-

ten …

Maar om zelf dan vervolgens op een nette ma-
nier je geld te verdienen …
Ik trek me dit enorm aan. Niet omdat wij ons als 

Kredietunies schuldig zouden maken aan alles 

wat er in de stukken wordt geconstateerd. We 

worden niet eens genoemd of zelfs zijdelings 

meegenomen in het onderzoek … Begrijpelijk 

denk ik dan maar: in de 10 jaar dat we ons op de 

markt van non-bancaire financieringen begeven 

zijn we nog nooit negatief in het nieuws geweest 

of aangesproken op vermeende negatieve aspec-

ten van onze dienstverlening.

 

Wellicht zijn we dan ook nog eens niet meegeno-

men omdat we:

 ■ kredietaanvragen grotendeels persoonlijk face 

to face inleiden en afronden en niet online een 

aanvraag van a tot z aanbieden zoals online 

microkredietaanbieders;

 ■ niet werken met online calculators die wezen-

lijke informatie onderbelichten;

 ■ als coöperatieve verenigingen uit hoofde van 

ons bedrijfsmodel juist de zo sterk door de 

AFM en DNB gewenste totale transparantie 

van, voor en door ondernemers kennen;

 ■ onze kredietnemers lid maken van de coöpe-

ratie;

 ■ stemrecht aan deze kredietnemers geven en 

daarmee de sociale cohesie versterken;

 ■ werken met leger aan vrijwilligers;

 ■ we doorverwijzingen krijgen van banken en 

van de KvK en daar zelfs presentaties voor 

starters houden;

 ■ alle winsten ter beschikking stellen aan de le-

den via de ALV of toevoegen aan het coöpe-

ratieve eigen vermogen;

 ■ onze funding merendeels regelen via de uit-

gave van ledencertificaten of obligaties;

 ■ lage afsluitprovisies kennen (van 0% tot maxi-

maal 1,5%);

 ■ geen verborgen kosten kennen;

 ■ betalingsregelingen kennen die ondernemers 

willen helpen en niet bestraffen;

 ■ werken met verplichte actieve coaching van 

alle door ons gefinancierde ondernemingen;

 ■ en daardoor een zeer lage default op onze por-

tefeuille kunnen laten zien (0,5% van de ver-

strekte leningen);

 ■ scherpe rentes aanbieden;

 ■ een persoonlijke intake en verenigingsonder-

steuning voor ondernemers hanteren.

Nee, ik trek me dit nog meer aan omdat we voor 

de argeloze lezer van krantenartikelen en de rest 

van de buitenwereld wel deel uitmaken van een 
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non-bancaire, alternatieve financieringsmarkt die 

nu kennelijk moet rekenen op een zwartepieten-

de AFM! En elke smet op hun blazoen bevuilt 

echt ook ons smetteloze blazoen.

WTK

Kredietunies vallen onder de Wet Toezicht Kre-

dietunies. Deze wet werd unaniem aangenomen 

in de Tweede Kamer op 23 februari 2015 na 

overleg met de Nederlandsche Bank NV over de 

invoering. De voorbereiding en behandeling van 

de WTK vond plaats in de Eerste Kamer op 28 

maart 2015 en vervolgens volgde de goedkeu-

ring WTK bij de Europese Commissie in ver-

band met plaatsing op de uitzonderingenlijst 

CRD IV.

Daar waar online kredietverstrekkers de mkb-

markt verpesten met hoge rentes en lokken met 

snelle geldverstrekking, daar proberen wij juist 

het onderscheid te maken met degelijk persoon-

lijk advies aan de ondernemer.

Overigens blijkt uit de voetnoten van het AFM-

rapport dat ze hun desktop-onderzoek ook base-

ren op een onderzoeksrapport van de Radboud 
Universiteit van 24 augustus 2020.

Een onderzoeksrapport dat zoals de opstellers ex-

pliciet vermelden “niet gaat over alternatieve fi-
nancieringsvormen zoals crowdfunding, factoring 

en leasing. Ze worden niet meegenomen in dit on-

derzoek”.

Waar we het dus feitelijk over hebben is dat de 

bron/oorzaak van dit AFM-rapport te zoeken is 

in een ander onderzoek bij elf online krediet-
verstrekkers die hier actief zijn. Vier ervan beho-

ren tot Scandinavische FinTech-bedrijven en de 

overige zeven komen uit Nederland (één onder-

neming opereert van buiten Nederland, d.w.z. dat 

zij geen KVK-nummer heeft). Ze zijn allemaal in 

de afgelopen vijf jaar op de Nederlandse markt 

actief geworden en adverteren met advertenties 

en slogans als “eenvoudig en snel krediet zonder 

onderpand of jaarcijfers, zonder BKR-check” en 

“geen stapels formulieren”.

 

Onkruid

Ja, daar is geen kruid tegen opgewassen voor se-

rieuze partijen.

De bedrijven achter die aanbieders hebben ver-

schillende profielen. Een van de Nederlandse be-

drijven wordt gefinancierd via een netwerk van 

vermogende ondernemers, terwijl een ander be-

drijf wordt gefinancierd via durfkapitaalbedrij-

ven. Een andere Nederlandse online-partij is een 

startende onderneming geïnitieerd door … jawel, 

een grote Nederlandse bank!!!
Maar twee van de genoemde online kredietverle-

ners hebben de Gedragscode MKB Financiering on-

dertekend. Te hopen is dat één ervan die desbetref-

fende “schaduw” van de grootbank is, want anders 

heeft de moeder (UBO) wat uit te leggen.

Meer, meer, meer

We zijn dan ook gelukkig met de positie van een 

echt buitenbeentje. Er is een grote behoefte aan 

nieuwe kredietunies met mogelijkheden voor 

nieuw investerende leden. Als straks de tsunami 

aan kredietaanvragen op gang komt nadat de 

overheid zich terug heeft getrokken uit de coro-

na-ondersteuningsmaatregelen, dan dienen we 

er te staan. Voor financieel adviseurs is het dan 

ook zaak om met kredietunies na te denken over 

een betere inzet en marketing van ons unieke 

product. Want de banken gaan uw klanten niet 

helpen …

We moeten echt oppassen dat we door deze pu-

blicaties niet worden meegezogen in een bran-

chegerichte “overreguleer-en controleerwoede”.

Er is één ding helaas wel duidelijk gesteld door 

de AFM in hun rapport: alternatief financieren 

gaat sneller, kent minder gedoe en stelt nauwe-

lijks lastige vragen. U leest het goed.
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Ik ga hier niet zeggen dat dit rapport zich dan ook 

vooral richt op de (American-) factoring- en mi-

croflitskredietbedrijven, maar er zijn echt genoeg 

crowdfunders die hun acceptatieproces op een 

snellere, betere, strengere en accuratere manier 

hebben ingericht dan menige grootbank!

 

De Bom

De Toezichthouder legt dan ook een “Bomber 

Harris”-bommentapijt over de branche met dit 

dunne rapport. Hij schiet met hagel en uit de 

heup als hij stelt dat hij “grote risico’s voor klei-
ne ondernemers ziet”. De scherpe bewoordingen 

die ze hier hanteren kunnen ze beter bewaren 

voor het aanpakken van schimmige fondsen en 

malverserende banken.

Gelukkig kennen we een Stichting MKB Finan-

ciering (SMF). Deze mijns inziens uitstekend 

functionerende en goed geïnformeerde stichting 

gaf aan dat één op de vijf kleinzakelijke financie-

ringen (tot € 1 miljoen) door het non-bancaire 

segment worden verstrekt. De SMF verwacht dat 

vanaf 2023 het non-bancaire segment voor klein-

zakelijke financieringen zelfs groter is dan het 

bancaire kanaal. Naast de tot nu toe op mkb-ge-

bied falende banken zijn er dus ook steeds meer 

gespecialiseerde financieringsaanbieders op de 

markt bezig. Mkb-ondernemers zijn gewoon va-

ker op deze non-bancaire aanbieders aangewezen 

en weten de weg inmiddels makkelijk te vinden.

 

Armen over elkaar en rechtop zitten

Mede door de strengere eisen bij bancaire kre-

dietverlening zijn klein-zakelijke klanten steeds 

vaker aangewezen op non-bancaire financierings-

verstrekkers en worden ze er ook vaker op geat-

tendeerd door hun financieel adviseur of accoun-

tant. Dat vooral kredietunies en crowdfunders als 

onderdeel van de non-bancaire aanbieders ook 

RVO-geaccrediteerde en gecontroleerde kredie-

ten voor kleine ondernemers aanbieden met een 

overheidsgarantie, belicht men onvoldoende in 

het rapport. Deze kredieten worden – ter adstruc-

tie – onvoldoende aangeboden en afgesloten door 

de banken vanwege de marge op bijvoorbeeld een 

KKC-krediet met een maximale rente van 4% en 

de overheidsregelingen zijn dan ook hopeloos 

mislukt en bij lange na niet volgetekend. Ook dat 

vinden we niet in het rapport terug.

 

Staatsgeld

De staatsgevulde kas van Invest-NL rekent ove-

rigens een volvette 8% rente over ons “ingeleen-

de” belastinggeld dat uitgeleend naar het mkb-

gaat. Een Wouterrente … Even een belletje naar 

de thesaurier en de kas loopt weer vol.

Wat men vraagt aan zelfregulering van de bran-

che, daar beantwoordt de overheid zelf niet eens 

aan!

De fouten die men bij de toekenning van over-

heidssubsidies en -kredieten via gemeenten en 

andere overheidsinstanties heeft gemaakt (en nog 

steeds maakt …) lopen inmiddels in de vele mil-

joenen en daarover horen we niemand. Fraude-

ren met de aanvraag van een Tegemoetkoming 

Vaste Lasten (TVL) is ‘kinderlijk eenvoudig’, 

blijkt uit onderzoek van RTL. Zwakke controles 

en een rammelend inlogsysteem maakt fraude 

met de TVL-regeling relatief makkelijk.

De gedupeerde ondernemers zijn nu afhankelij-

ker van het intermediaire kanaal geworden bij 

hun zoektocht naar en het verkrijgen van een pas-

sende financiering. Een ontwikkeling die ik in het 

algemeen toejuich en ook goed gereguleerd vind.

Bij Kredietunies speelt daarbij de VKA-er (de 

Verbonden Kredietunie Adviseur) een belangrij-

ke en actieve rol in het bemiddelen voor een le-

ning van een kredietunie. Andere aanbieders 

werken los-vast met onafhankelijke intermedi-

airs en ook zij spelen een voorname rol in het bij 
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elkaar brengen van vraag en aanbod. Het is no-

dig dat de kwaliteit van het advies hoog is en in 

het belang van de mkb’er plaatsvindt. De AFM 

stelt dat er echter “prikkels bestaan die mogelijk 

niet in het belang van de mkb’er werken, zoals 

niet-transparante provisiestromen”.

Wft-werking

Aangezien de onder Wft-toezicht staande advi-

seurs hun vergunning voor de totale bedrijfsvoe-

ring kwijt kunnen raken bij onjuiste en intrans-

parante bemiddeling, verwacht ik vanuit die hoek 

echter weinig excessen en het Kifid en beroeps- 

en bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen 

vervullen hier echt al een afdoende rol.

Dat de AFM betwijfelt in het rapport of zelfregu-

lering de kwetsbaarheid van het mkb genoeg zal 

verkleinen, is ook weer van een hoog ambtelijk 
doelredenatiegehalte. Meer regeldrang is niet al-

tijd goed voor een sector.

Sturm und Drang

De AFM stelt ook dat non-bancaire aanbieders 

belang kunnen hebben bij hoge volumes aan uit-

gezette financiering. Laat ik alvast maar hier stel-

len dat nu juist kredietunies uit hoofde van hun 

werkwijze dit belang niet eens kunnen hebben! 

Hoge volumes vragen van de leden dientengevol-

ge hoge investeringsbedragen en grotere risico’s. 

Dat zal dan ook nooit leiden tot een slordige ac-

ceptatie.

Als ze ook nog eens in het rapport stelt dat bij-

voorbeeld zo “de bekendheid voor een crowdfun-

der toeneemt”, is dat een open deur van de eer-

ste orde. Natuurlijk is dat zo! Maar als deze hoge 

volumes leiden tot een hoge default, dan is het 

opgebouwde imago opeens niet meer je beste 

amigo. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard! 

Een CEO van een crowdfunder met hoge defaults 

zal niet meer op investeerders kunnen rekenen 

en kan daarna ook zelf wel de tent sluiten.

De AFM vindt dat crowdfunders dit tevens doen 

om goedkoper aan kapitaal te kunnen komen. 

Dat gaat al helemaal niet op! Want de funders 

vragen juist naar de achterliggende portefeuille-

defaultcijfers en passen ook de door hen gehan-

teerde rentevoet en acceptatievoorwaarden hier-

op aan. Deze “credit crunch” beschermt ook hier 

weer de uiteindelijke kredietnemer. Crowdfun-

ders die dit zouden doen hebben zich allang uit 

de markt “geprijsd”.

De AFM meent ook dat bij een crowdfunding-

platform de inkomsten uit commissie toenemen 

met de omvang van de uitstaande leningen. Dat 

is er ook zo eentje! Dat mag ik hopen. Ik moest 

toen ik dit las overigens hardop lachen in mijn 

inmiddels schone en vervangen tweede huisjog-

gingbroek! Met dank aan mijn echtgenote.

Een pensioenfonds, beste lezer, krijgt ook meer in-

komsten uit beheervergoedingen want ook dit gaat 

over het belegde en toevertrouwde vermogen. Dit 

betreft inmiddels een totale vergoedingenmarkt 

van € 9 miljard per jaar …  Dat, zoals de AFM zegt 

over crowdfunders “terwijl zij alleen een reputa-

tierisico loopt en het terugbetaalrisico nog steeds 

ligt bij de investeerder”. Pardon, hier kan ook het 

woord pensioenfondsdeelnemer staan.

 

Zien we in die branche al een ferm ingrijpen, een 

boete of een artikel met als kop “spuughoge kos-
ten bij pensioenfondsen”?

Dat de beheervergoedingen “een prikkel vormen 

om ook bij hoog risico een financieringsvoorstel 

op het platform aan te bieden en om – los van dat 

risico – een onnodig hoge financieringsomvang 

te accepteren of aan te moedigen” is ook weder-

om niet onderbouwd in het rapport.

Vraag de beschikbare default-cijfers eens op bij 

met name de crowdfunders. Die werken daar ver-
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moedelijk – ook zonder AFM mandaat – graag 

aan mee. Want er zijn zo al een paar die een 70% 
lager defaultpercentage hebben dan de groot-

banken. Zelfs in de horeca!

Maar goed: als een bank een hoog defaultpercen-

tage heeft, dan draaien in eerste instantie altijd de 

andere rekeninghouders ervoor op en in tweede in-

stantie de belastingbetaler als het vervolgens een 

staatsbank wordt. Dus waar hebben we het over!?

Het AFM-rapport gaat, al lezende en analyseren-

de, volgens mij meer over de gehanteerde oplos-

singen in de non-bancaire markt van factoring 

en online kredietverstrekking.

Dat juist die factoringleningen helemaal niet zo 

goedkoop blijken te zijn, heeft hopelijk geleid tot 

de – straks te vaak – geciteerde opmerking 
‘Spuugduur’ van AFM-bestuursvoorzitter Lau-
ra van Geest. Dat ze vervolgens stelt “Gemiddeld 

is de rente voor kortlopend krediet 126% op jaar-

basis, met uitschieters tot 400%”, moet echt slaan 

op die vorm van online direct lending, zeer kort-

lopende leningen of op flitskredieten.

Ik kan niet geloven dat ze daarmee op onze bran-

che doelt. Want dergelijke percentages heb ik in 

de “normale” non-bancaire markt nog nooit ge-

zien. Maar als een eerste dunne onderbouwing 

van een opgebakken krantenkop (Baked News 

noem ik dit) voldoet het kennelijk voor het FD.

Woekerrentes

Een fenomeen dat wij als Kredietunies niet ken-

nen: woekerrentes. Een bestuursvoorzitter van 

een kredietunie zou onmiddellijk zijn eigen af-

zetting door de ALV inleiden als hij de kredietu-

nie met niet-marktconforme leningspercentages 

zou laten werken! Leden vinden een mooie ver-

goeding op hun geïnvesteerde geld echt wel leuk, 

maar doen het zeker niet om er hun onbescherm-

de beleggingsverliezen op de beurs mee goed te 

maken. Ik ken voorbeelden te over dat een kre-

dietunie juist blijft doorfinancieren in moeilijke 

tijden. Als ze samen met de ondernemer even de 

schouders eronder zetten en een tandje bij moe-

ten zetten. Zelfs om de rente en aflossing even op 

te schuiven en daarmee ook de rentevergoeding 

voor een geldgevend lid. Dat is juist de common 

bond van een kredietunie. Van, voor en door on-

dernemers.

Grote risico’s?

De toezichthouder somt een aantal zorgelijke ont-

wikkelingen op. “Zo moet een ondernemer vaak 

zelf bepalen of zijn financieringsbehoefte verant-

woord is. Alternatieve kredietaanbieders gaan 

daarmee voorbij aan de kwetsbare situatie van klei-

ne ondernemers.” Ook hier val ik weer bijna van 

mijn stoel. Niet van het lachen, maar van verba-

zing. Lees ik nu dat het een pot met geld is bij de 

kredietaanbieders waar je zelf maar je eigen leu-

genbriefje mag opstellen, het geld uit de pot halen 

en kijken hoe het afloopt? Zijn we opeens ‘loan 
sharks’ geworden die het geld komen halen als het 

niet wordt terugbetaald? Met honkbalknuppels?

Niet zelden staat de ondernemer ook binnen onze 

branche persoonlijk garant of levert onderpand 

zoals zijn huis of de voorraden. Dat kan echt al-

leen in het uiterste geval tot risico’s als huisuit-

zetting leiden. Bij de banken blijkt men overigens 

eerder tot dit middel te grijpen. Daar had de AFM 

ook wel eens de cijfers van de DNB over moeten 

publiceren.

Kosten

Voor kredietunies is hier ook weer een speciale 

buitenbeen-positie weggelegd, want de hoogte 

van de rente wordt door de kredietgevende leden 

zelf met het bestuur vastgesteld. Per individuele 

lening en op basis van individuele beoordeling en 

individueel onderpand. Echt maat- en praat-
werk. Aangezien hun spaargeld bij banken op dit 
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moment geen echt rendement oplevert, kunt u 

zich voorstellen dat een 3% obligatierendement 

voor een kredietgevend lid redelijk en toereikend 

is. Daarmee komen we alsdan op een redelijk lage 

leningsrente, want de spread is veelal 3% voor de 

kredietunie ter bestrijding van operationele kos-

ten, defaults en bufferreserveringen voor vervolg-

leningen. Overigens voor iedereen na te lezen in 

de jaarrekening van elke kredietunie. Totaal 

transparant. Deze aanbiedingsrange mag zich dan 

ook laten zien tussen de andere aanbieders.

De AFM haalt gelukkig wel aan dat we als bran-

che een klantgroep bedienen waarbij grotere on-

zekerheid bestaat over de terugbetaling van de fi-

nanciering.

 

“Als het misgaat hebben non-bancaire aan-

bieders bovendien vaak minder zekerheden 

uit te winnen, zoals pandrechten op be-

drijfsmiddelen of een hypotheekrecht, door-

dat beschikbare zekerheden al zijn verstrekt 

voor eerder gesloten bankleningen.”

Dat zou overigens pleiten voor een AFM-aanbe-

veling om deze situatie “nader te bezien op haar 

houdbaarheid”, maar deze bal laat de AFM door-

rollen naar anderen … net als het nog steeds niet 

ingevoerde kredietregister waar een non-bancai-

re financier alleen maar baat bij zou kunnen heb-

ben om hogere risico’s en meer risico op wanbe-

taling te voorkomen.

Schaduwbanken

De AFM benadrukt wel in het rapport “geen te-

genstander te zijn van schaduwbanken”. Nou, 

bedankt zou een snelle lezing als reactie kunnen 

oproepen. Dat lijkt een leuke zin, maar waarom 

ons onder die vreemde noemer Schaduwbanken 

scharen? Want is er dan zoveel licht in de regu-

liere bancaire mkb-financiering? Vroeger heette 

dat gewoon Near Banking en dat dekt de lading 

perfect.

Opereren wij in het donker? Is dit geen flagrante 

framing? Wil de AFM ons al beschuldigen van 

een misdaad als een soort “trial by media”? Als 

het de toezichthouder gaat om de algehele trans-

parantie van deze sector, dan raad ik ze echt met 

klem aan om geen containerbegrippen te hante-

ren. Zwartepieten hoort niet bij een AFM.

Wel het opstellen van duidelijke richtlijnen in 

overleg met de specifieke actoren, een objectief 

en wetenschappelijk onderzoek (met een onder-

steuning van EZ en SMF), een goed hoor en we-

derhoor toepassen en uiteraard elke bewezen 

overtreder of onwillige partij keihard aanpak-

ken. Want het letten op de kleine lettertjes bij 

banken, verzekeraars en pensioenfondsen heeft 

in het verleden en heden voor de zwaar getrof-

fen consument tot nu toe alleen maar zakgeld 

opgeleverd.

Zelfreinigend vermogen

Het toezichtsorgaan wil dat er meer oog komt 

voor het belang van de ondernemer, maar ver-

trouwt daarbij niet op het zelfreinigende vermo-

gen van kredietpartijen. Ze weten wel dat er wel 

keurmerken en belangenbehartigers zijn, maar 

vinden die “erg versnipperd, klein van omvang 

en weinig ambitieus en nauwelijks controlerend 

op de naleving van die gedragsnormen. De toe-

zichthouder zou liever zien dat beleidsmakers 

meer gaan doen om kleine ondernemers te be-

schermen, zoals een maximale kredietvergoeding 

of een uniforme kostenmaatstaf ”.

Ik ook, maar dan wel separaat voor de juiste sec-

tor en de juiste branche en niet een “one size fits 
all”-benadering. De AFM en de DNB zijn er al 

jarenlang niet in geslaagd om de pensioensector 

en verzekeraars te dwingen tot het betalen van 

boetes en daar heeft het toezicht tezamen met 

het zelfreinigende vermogen alleen maar geleid 
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tot het schoonwassen van de bestuurshanden in 

onschuld.

Tot slot

Wij moeten als branche zelf snel actie onderne-

men om risico’s te beperken en problemen te 

voorkomen, maar de AFM beperkt zich in dit rap-

port echt te veel tot het delen van beschadigende, 

niet specifieke en algemene observaties die het 

overgrote deel van de markt van non-bancaire fi-

nanciers ver terugwerpen in hun ontwikkeling.

Voor nader onderzoek, zo stelt de AFM ter af-

sluiting in haar rapport “zien we geen directe rol 
voor onszelf weggelegd. In dit kader kan men 

denken aan een impuls aan marktondersteunen-

de initiatieven, versterking van zelfregulering, ci-

vielrechtelijke aanpassingen of meer bestuurs-

rechtelijke oplossingen”. Een mooie volzin, maar 

dit is wel erg gratuit aan het einde van een rap-

port waar juist een stuk feitelijke ondersteuning 

mist, ontbrekende zelfregulering wordt gesugge-

reerd en wordt voorgesorteerd op toezichts- en 

bestuursrechtelijke oplossingen.

Meer onderzoek nodig?

De ultieme disclaimer: “De AFM heeft geen on-

derzoek kunnen doen naar de omvang en scha-

delijkheid van haar observaties en kan die niet 

met cijfers nader onderbouwen.”

Het volgende excuus:

 

“Dat komt mede doordat de AFM daartoe 

geen wettelijk mandaat heeft en daardoor 

geen data kan opvragen bij de betrokken 

aanbieders. Dergelijk onderzoek is wel no-

dig, om zo ook de noodzaak en proportio-

naliteit van eventuele maatregelen te kun-

nen beoordelen. We hebben dan ook geen 

onderzoek gedaan naar maatregelen.”

Een ander zou het lezen als “De branche was niet 

bereikbaar voor commentaar”.

Overdrijven is vooral een journalistieke kunst. 

Laat de toezichtinstantie deze kunst nou niet gaan 

beoefenen!

Gelukkig bestaat Zwarte Piet niet meer. Sinter-

klaas ook niet.

Henk Folkers

Bestuurder VKN.


