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K(l)eurbekennen
Opschaling van mkb-financieringsinstrumenten voor intermediairs?

Het kan je bij het lezen van de ochtendkranten niet ontgaan zijn dat gans Nederland heel even in 

de ban was van het Oranje-elftal en het aanvankelijke vaccineren. Dat beide teleurstellende re-

sultaten ons ook afhielden van het kijken naar de stand en de moeilijkheden van het mkb, is wel 

gebleken. Na en tijdens alle opeenvolgende lockdowns leek het in onze “oranjestraten” heel 

even dat retail, clubs, terrassen en evenementen gewoon nooit gesloten waren geweest of dat 

avondklokken alleen maar hebben geluid voor de kerstsfeer.

Het gaat pas na het zomerreces weer over het 

broodnodige uitbreiden van bestaande mkb-fi-

nancieringsinstrumenten. Want daar schort het 

aan. Het gaat daarbij vooral om instrumenten die 

het verkrijgen van klein krediet voor het mkb on-

dersteunen en niet alleen om het opschalen naar 

meer kleine kredieten en garantiestellingen. Ook 

zal om aanpassing van de wetgeving worden ge-

vraagd om non-bancaire financiers meer en be-

ter toegang tot de markt te verschaffen.

Het intermediair moet nu haar rol pakken

Een adviesorganisatie met in haar portefeuille 

mkb-ers moet juist nu in haar dienstverlening ken-

nis aangaande bedrijfskredieten in huis hebben of 

halen. Ze moeten gericht zijn op het bundelen en 

ontsluiten van informatie over alle vormen van 

(kleine) kredieten en kredietverstekkers die op de 

markt beschikbaar zijn, inclusief de financierings-

instrumenten van de overheid. Ze moeten helpen 

om ondernemers de variatie aan financieringsmo-

gelijkheden te tonen en hen helpen beseffen dat 

goede voorbereiding absoluut nodig is voor een 

kredietaanvraag. Het gaat dus zowel om informa-

tie over reguliere financieringsregelingen en ga-

rantstellingen, andere wijzen van financiering 

(denk aan factoring, leasing, kredietunies, crowd-

funding, equity) als om informatie over (kleine en 

staatsgegarandeerde) kredieten die op de financie-

ringsmarkt worden aangeboden door commerci-

ele bancaire en non-bancaire partijen.

Personal finance: Fundament voor  

bedrijfskrediet

Intermediairs kunnen de transparantie van het 

aanbod van (kleine) kredieten vergroten. Ze 

Op het hakblok
In iedere editie van het vakblad pakt Henk Folkers een actueel onderwerp beet en ligt dit op zijn hakblok. 

Op bevlogen wijze deelt hij zijn (bijzondere) beschouwing met u. Uw reacties zijn meer dan welkom!

D O O R :  H E N K  F O L K E R S
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 kunnen toegesneden adviezen geven aan onder-

nemers die op zoek zijn naar (klein) krediet en 

een onafhankelijke volwassen doorverwijsfunc-

tie naar de meest toegesneden instrumenten/pro-

ducten worden. Kort gezegd gaat het er om de 

kracht van de kennis aangaande persoonlijke fi-

nanciële planning (en aanwezige zekerheden en 

onderpanden...) voor ondernemers te combine-

ren met het zoeken naar alternatieve financiering.

Intermediairs komen uit een advieswereld waar-

binnen na vele jaren inmiddels innovatief, flexi-

bel klantgericht wordt gewerkt op basis van uur-

tje maal factuurtje of vast tarief. De branche kent 

maatwerk, is data- en IT-driven en werkt al jaren 

uitstekend samen met geldverstrekkers van veler-

lei achtergrond om hypotheken te verstrekken. 

Het zoeken van combinaties tussen banken en an-

dere non-bancaire oplossingen of een ander in-

stitutioneel arrangement zit intermediairs in hun 

bloed.

Op deze wijze kunnen door een intermediaire we-

reld die zich nu naast woningfinancieringen ook 

op bedrijfsfinancieringen gaat richten een aantal 

tekortkomingen of beperkingen van de nieuwe fi-

nanciers gecompenseerd worden.

Gekwalificeerd intermediair

Intermediairs zijn sterk in het plaatselijk, regio-

naal of sectoraal aanbieden van hun adviesdien-

sten. Dit geeft hun een voorsprong op landelijk 

opererende organisaties en maakt het duidelijk 

dat de lokale ondernemer ze ook weet te vinden 

voor advies. Maar weet het intermediair op het 

gebied van bedrijfskredieten ook haar financie-

ringswegen voor de klant te vinden? Want advies-

software op het gebied van bedrijfskredieten met 

een “HDN” mogelijkheid bestaat (nog) niet en 

aanbieders van non-bancaire financieringen ken-

nen een lage naamsbekendheid bij zowel de on-

dernemer als bij het intermediair. Het gaat er dus 

om dat bestaande marktpartijen hun marketing 

loslaten op het intermediair!

Maar dan wel op het gekwalificeerde en toe-

komstgerichte intermediair. De persoonlijke 

dienstverlening is in de loop der jaren vermin-

derd, vaste accountmanagers bij banken voor 

kleinere kredieten zijn veelal verdwenen en 

nieuwe ondernemers (veelal zzp’ers of eenmans-

zaken) verwachten ook dezelfde digitale dienst-

verlening en snel uitsluitsel over een financie-

ringsaanvraag als bij een hypotheek. Er is een 

advieskloof ontstaan, waar het intermediair haar 

rol kan spelen.

Op dit gebied zijn de paden nog onvoldoende 

aangelegd. Het intermediair zoekt naar haar rol 

en zoekt naar bedrijfsfinancieringsoplossingen 

om samen met de financiers in te vullen. Deze sa-

menwerking – los van franchiseketens op het ge-

bied van bedrijfsfinanciering – staat echter nog 

in de kinderschoenen.

Keurmerk 

In tegenstelling tot banken staan non-bancaire fi-

nancieringsaanbieders (die overigens ook blijven 

digitaliseren) niet onder direct toezicht van DNB 

of de AFM.1 Dit gebrek aan regelgeving wordt 

door intermediairs die zich ook op bedrijfskre-

dieten willen richten als mogelijk “klantrisico” er-

varen. Ze moeten, onder de WFT vallend, immers 

goed kijken en waarborgen waar ze hun advies 

veilig en gereguleerd onder kunnen brengen.

De Stichting MKB Financiering (SMF) is opge-

richt om de zichtbaarheid van de alternatieve fi-

nancieringsmarkt te vergroten en de zelfregule-

ring van de alternatieve financieringsmarkt te 

ondersteunen. Deze organisatie heeft recent een 

Keurmerk van Erkende Mkb-Financiers in het le-

ven geroepen om de alternatieve financierings-

markt verder te professionaliseren (Keurmerk 

MKB Financier). De rol van het intermediair is 
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daarbij belangrijk om de juiste aangesloten finan-

cier te vinden voor de ondernemers.

Echter, nog niet veel ondernemers schakelen 

daadwerkelijk een adviseur in. Dit kan komen 

doordat kleine ondernemers zich geen financieel 

adviseur kunnen veroorloven. Overigens blijkt 

het ook lastig voor adviseurs om ondernemers 

aan de juiste financier te koppelen, zo ervaren we 

in de praktijk. Veel adviseurs komen uit de ban-

caire wereld, zijn vooral gericht op banken en 

hebben onvoldoende overzicht van het hele finan-

cieringsveld. Ze kennen vaak de uitgebreide mo-

gelijkheden van een kredietunie niet!

SMF heeft dus ook een keurmerk ingesteld (Keur-

merk Erkend Financieringsadvies MKB) voor fi-

nancieringsadviseurs, om het intermediair verder 

te helpen met het meer zichtbaar zijn/worden als 

alternatief voor de bank. Een verdere samenwer-

king tussen financiers en intermediairs ligt dus 

voor de hand en zal leiden tot een beter aanbod 

in de markt. Ondersteund door SMF en het Mi-

nisterie van EZK. Zelfgereguleerd…

Gebrek aan overzicht

Er is echter nog te weinig overzicht voor interme-

diairs en ondernemers. Hoewel de alternatieve fi-

nancieringsmarkt de afgelopen jaren sterk is ge-

groeid, is het marktaandeel van alternatieve 

financiers nog altijd beperkt vergeleken met ban-

caire financiers. Eén van de verklaringen hiervoor 

is dat ondernemers – zonder intermediair – nog 

altijd lastig hun weg vinden naar alternatieve fi-

nanciers. Mkb-ondernemers hebben vaak geen 

goed overzicht van alle financieringsmogelijkhe-

den en hebben weinig tijd en middelen voor het 

vinden van de juiste financiering. In het algemeen 

is de financiële geletterdheid van ondernemers 

voor verbetering vatbaar en ook daar kan het in-

termediair een rol spelen.

De overheid kan ons hierin helpen en moet voor-

al maatregelen overwegen die gericht zijn op ver-

dere opschaling en professionalisering van de sa-

menwerking tussen bestaande intermediairs en 

de bestaande onafhankelijke financiers. Daarbij 

is een gedeelde data-infrastructuur noodzakelijk 

om tot advies- en afhandelingskostenreductie te 

komen en moet deze tot betere risico-inschattin-

gen leiden, waarmee de versnippering en slechte 

vindbaarheid van de huidige marktpartijen wor-

den tegengegaan.

Motie Amhaouch

Als bestuurder van de belangenvereniging voor 

Nederlandse kredietunies kijk ik altijd naar de ge-

luiden in de pers en uit de markt over de stand 

van het mkb. Ook kijk ik naar de berichten van-

uit de politiek over dit onderwerp.

Opvallend is de motie Amhaouch (CDA) over het 

verbeteren van de kredietverlening aan het mkb 

en kleine familiebedrijven. Deze motie stelt vast 

dat kleine kredietaanvragen voor het mkb in be-

perkte mate worden verleend door grote systeem-

banken die sterk sturen op rendabiliteit. Juist die 

rendabiliteit is bij het verstrekken van kleine le-

ningen een knelpunt. De kosten van de kleine 

kredietverlening, zoals audit en compliance, zijn 

voor de banken relatief hoog in vergelijking met 

de kosten van grotere kredieten. Het geschetste 

beeld – als onderbouwing van de motie – bestaat 

dat die kleine kredieten maar in zeer beperkte 

mate worden verleend en dat er dus sprake is van 

een marktfalen.

Marktfalen laat zich niet eenvoudig kwantifice-

ren, maar de genoemde knelpunten spelen al ge-

ruime tijd. Natuurlijk heeft bijvoorbeeld de op-

komst van non-bancaire financiers en de 

renaissance van de kredietunies het aanbod van 

en betere toegang tot klein krediet verruimd, 

maar tegelijk blijkt dat sommige van deze instru-

menten zoals Klein Krediet Corona onderbenut 

blijven in de totale bancaire en non-bancaire 

markt (minder dan 2000 verstrekt…). Over dit 
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marktfalen wordt verschillend gedacht en er gaan 

dan ook naar aanleiding van de motie zelfs gelui-

den op over het oprichten van een nieuwe mkb-

bank!

Er is echter mijns inziens echt geen nieuwe bank 

nodig, wanneer dat afgezet wordt tegen andere 

bestaande en goede mogelijkheden om kleine 

kredietverlening aan het mkb te verbeteren. Maar 

die mogelijkheden zijn nog niet volledig benut en 

missen een level playing field met de bestaande 

bancaire sector! Als het intermediair ons weet te 

vinden wordt de non-bancaire dienstverlening 

vanzelf verder ontwikkeld! De onderbenutting 

van onze non-bancaire financieringsinstrumen-

ten moet omgebogen worden naar actieve aan-

dacht voor onze branche. Dit zal dan moeten lei-

den tot het uitgebreider delen van gegevens en 

ervaringen, tot een verbetering van de adviezen 

i.s.m. het intermediair en daarmee tot een profes-

sionalisering van de advieswereld.

De bank in de buurt: Near Bank

Er bestaan dus ook andere financieringsvormen 

die tegemoet kunnen komen aan de kredietbe-

hoefte van het mkb. Een voorbeeld hiervan zijn 

de kredietunies (georganiseerd naar regio of be-

drijfstak) die zich ook op kleinere kredietvragen 

richten. Een recente evaluatie toont aan dat de 

kredietunies uit de startblokken zijn gekomen en 

inmiddels onder 1 branchevereniging opereren. 

In de zeven jaar dat de kredietunies bestaan, heb-

ben zij al vele kredieten (veelal in cofinanciering 

en met achtergestelde leningen) verstrekt.

De nieuwe hybride oplossing of structuur die 

men zoekt in een mkb-bank is reeds volop aan-

wezig bij kredietunies. Als de politiek een voor-

keur heeft voor een publieke of publiek-private 

combinatie zonder winstoogmerk dan hoeven ze 

niet langer te zoeken. Dat zijn kredietunies!

Waarbij ook direct duidelijk moge zijn dat een 

kredietunie als mkb-financier niet gaat concurre-

ren met de banken, maar juist al jaren de comple-

mentariteit zoekt! Dit geldt idealiter ook voor de 

relatie met de andere alternatieve financiers.

Wat ook een overweging is voor het uiteindelijk 

verder ondersteunen door de overheid en het ver-

der ontwikkelen van kredietunies als “hybride fi-

nancier” is dat dit een aantal verschillende oplos-

singen en varianten oplevert.

De kredietunie als hybride financieringsorgani-
satie kan:

 ■ als een shared service center fungeren; en

 ■ desgewenst over een gedeelde open data-in-

frastructuur met relevante bedrijfsdata be-

schikken (vergelijkbaar met het kredietregis-

ter);

 ■ nu al toegankelijk zijn voor verschillende al-

ternatieve financiers om stapelfinancieringen 

en kosten- en renteverlaging te kunnen reali-

seren;

 ■ gezamenlijk meer rendabel hoogwaardige ri-

sico-inschattingen maken;

 ■ beter samenwerken met het intermediair door 

haar regionale vertegenwoordiging.

De Financieringsbehoefte van het mkb 

Er is vraag naar goed advies en er is vraag naar 

geld om te ondernemen. Vooral bij het micro-

bedrijf is er een stijging te zien in de behoefte 

aan externe financiering, waarbij dit bij kleine 

en middelgrote bedrijven licht is afgenomen en 

bij het grootbedrijf nagenoeg gelijk is gebleven 

ten opzichte van 2019. De toegenomen behoefte 

bij het microbedrijf is vooral te zien in de secto-

ren handel, vervoer en horeca waarin het mi-

crobedrijf sterk vertegenwoordigd is. 

In 2020 had 22% van de mkb-bedrijven behoef-

te aan externe financiering. Uitgesplitst naar 

grootte van de bedrijven ligt deze behoefte voor 

het microbedrijf op 21%, voor het kleinbedrijf 

op 29% en 30% voor zowel het midden- als 

grootbedrijf.
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Van de bedrijven met een financieringsbehoefte 

oriënteert 80% zich op de mogelijkheden en doet 

59% daadwerkelijk een aanvraag (waarvan er bij 

79% financiering tot stand komt), zo blijkt uit de 

Financieringsmonitor 2020.

Een positieve financieringskloof

Een positieve financieringskloof wijst erop dat de 

behoefte aan externe financiering sneller blijkt te 

stijgen dan de beschikbaarheid van externe finan-

ciering. Dat duidt erop dat er meer vraag naar fi-

nanciering is dan dat er aanbod is (een mogelijk 

gevolg van de coronacrisis). Voor bedrijven in be-

paalde sectoren zoals de horeca en retail is het las-

tiger om krediet te verkrijgen bij banken en het is 

door de coronacrisis nog moeilijker geworden.

Uit een recente peiling blijkt dat 45% van het mkb 

ondanks de coronacrisis nog steeds van plan is te 

investeren, maar dat ook 27% van de onderne-

mers liquiditeitsproblemen heeft.

Ondernemers zijn door de onzekere tijden niet 

alleen terughoudender in het aanvragen van kre-

diet geworden, maar ook banken zijn terughou-

dender geworden met kredietverstrekking. Het 

overgrote deel van het mkb met een financie-

ringsbehoefte (72%) stapt nog steeds eerst naar 

de bank voor de financiering.

Wel oriënteren steeds meer bedrijven zich online 

en via intermediairs. Een banklening is de meest 

overwogen financieringsvorm, op afstand gevolgd 

door een rekeningcourant en leasing. Hierna 

overweegt het mkb pas een onderhandse lening, 

informele investeerders, leverancierskrediet, kre-

dietunies en crowdfunding. Verdere financie-

ringsvormen die door minder dan 10% van de be-

drijven wordt overwogen zijn een achtergestelde 

lening, formeel durfkapitaal, business angels en 

factoring.

De grote meerderheid van de verstrekte bancaire 

financiering (85%) aan het mkb komt van de drie 

Nederlandse grootbanken en kent het hoogste af-

wijzingspercentage in de EU van bankleningen 

(27% afwijzingen in 2020).

Verminderde persoonlijke dienstverle-

ning?

Veel jonge en startende ondernemers zijn inmid-

dels niet anders gewend om digitaal zaken te 

doen. We bespeuren dat ondanks dit feit juist 

door het ontbreken van het persoonlijk contact 

tussen banken en ondernemers ook de mogelijk-

heden naar het zoeken van financiering sterk ver-

mindert. Deze persoonlijke dienstverlening richt-

te zich namelijk vaak ook op het verbeteren van 

de kwaliteit van de bedrijfsvoering voor onder-

nemers. Het automatiseren van financieringsaan-

vragen zorgt weliswaar voor lagere beoordelings-

kosten, maar een nadeel van de standaardisering 

en automatisering van financieringsaanvragen is 

dat het mkb hogere kosten heeft om de juiste in-

formatie in het juiste formaat aan te leveren of om 

een financieel adviseur in te schakelen. Door de 

opkomst van algoritmes en het verminderde 

maatwerk, kan een enkel verliesjaar genoeg zijn 

voor een afwijzing omdat mitigerende omstan-

digheden niet of minder worden meegewogen. 

Hier ligt dus een duidelijke rol voor het interme-

diair. Door het ontbreken van een “vertalend” in-

termediair die ook de persoonlijke “zekerheden” 

van de ondernemer meeneemt in de onderbou-

wing van de aanvraag worden nu veel aanvragen 

onnodig afgewezen. Dit aspect zal in de komen-

de jaren meer en meer meespelen in financie-

ringsaanvragen en geeft dan ook direct de kansen 

aan voor een goed opgeleid en actief intermedi-

air.

Vooral kleinere mkb-bedrijven hebben beperkte 

kennis over financiering en weinig ervaring met fi-

nancieringsaanvragen. Ondernemers zijn geen ex-

perts zijn op het gebied van financiering, ze heb-

ben vaak meer moeite om snel een volledig inzicht 

in hun financiële positie te verschaffen door de 
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kosten hiervan, maar ook door een gebrek aan 

kennis over boekhouding en financieringsaanvra-

gen, waardoor het voor financiers lastig is om de 

kredietwaardigheid van ondernemingen te bepa-

len. Ondernemers richten zich vaak in eerste in-

stantie tot de bank en zijn niet (genoeg) bekend 

met andere financieringsbronnen. Daarnaast is het 

ook voor de mkb-accountants lastig om een goed 

overzicht te hebben van alle financieringsvormen 

en financieringspartijen.

Gedragscode Kleinzakelijke Financie-

ring?

De banken hebben deze code samen ontwikkeld. 

Hierin staat dat de bank zorgdraagt voor passen-

de financiering en op verzoek bij een afwijzing 

een goede terugkoppeling geeft aan de klant of bij 

een afgewezen financieringsaanvraag doorver-

wijst naar een alternatief. Uit onze praktijk als 

kredietunies komt het echter beeld naar voren dat 

er vaak niet naar de best passende non-bancaire 

financier wordt verwezen. Maar weinig onderne-

mers (12%) wordt na afwijzing expliciet op alter-

natieven gewezen door banken!

De meerderheid van de ondernemers vindt dat 

de feedback bij afwijzing geen aanknopingspun-

ten geeft voor een nieuwe, betere financierings-

aanvraag. Een ontwikkeling die ons als krediet-

unies zorgen baart, want veelal zijn er wel 

mogelijkheden te vinden. Samen met het inter-

mediair.

Nieuwe wegen

Bij de ontwikkeling van de non-bancaire finan-

cieringsmarkt, met de toetreding van nieuwe spe-

lers, met nieuwe verdienmodellen en met de toe-

treding van nieuw soort financierings-intermediar, 

is uiteraard ook zelfregulering in de vorm van een 

intensieve monitoring van (nieuwe) spelers bij 

mkb-financiering gewenst. Er zullen minimum-

kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan een 

robuuste bedrijfsvoering en aan een transparan-

te en eerlijke klantbehandeling.

Ook intermediairs dienen in hun dienstverlening 

hiermee rekening te houden.

Maar er is toekomst voor hen binnen onze bran-

che!

1 De European Crowdfunding Services Providers 

(ECSP’s), ook wel de Verordening betreffende Eu-

ropese crowdfundingdienstverleners voor bedrij-

ven genoemd, treedt op 10 november 2021 ook 

in Nederland in werking. Met de verordening zijn 

deze regels voor crowdfundingdienstverleners 

binnen Europa geharmoniseerd en is maar één 

vergunning nodig voor crowdfundingactiviteiten 

binnen de EU. Bestaande crowdfundingpartijen 

in Nederland moeten pas per 10 november 2022 

beschikken over een vergunning om hun crowd-

fundingdienstverlening te kunnen voortzetten. 

Deze vergunning kan overigens nu al worden 

aangevraagd bij de AFM.

Henk Folkers

Bestuurder Branchevereni-

ging Kredietunies


