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Inleiding 
Sinds de Kredietcrisis begon in 2007 is ons 

financieringssysteem aan grote veranderingen 

onderhevig.  Banken wijzen door een grotere 

risico-aversie en door een uitholling van de 

vermogenspositie van het Midden en 

Kleinbedrijf (MKB)1 veel kredietaanvragen af2. 

Het percentage afwijzingen is in 2015 sterk 

verminderd, maar Nederland heeft nog steeds het 

hoogst afwijspercentage van Europa. Met name 

voor het kleinbedrijf is het afwijzingspercentage 

van 43% hoog3. 

 

Het aandeel van de banken in de financiering 

van het MKB is gehalveerd, waardoor het MKB, 

financiering moet vragen bij alternatieve 

bronnen. Echter uit de financiële monitor4 blijkt 

dat de helft van alle bedrijven die met een 

afwijzing te maken krijgt van een bank verder 

zoekt naar vreemd vermogen bij alternatieve 

bronnen. Dit betekent dat 50% van deze 

bedrijven dit niet doet. Daarnaast is het 

kleinbedrijf slecht op de hoogte van alternatieve 

financieringsbronnen, waardoor slechts 33%5 

alternatieve financiering vindt.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 MKB is hier tot 250 werknemers. Het kleinbedrijf 
tot 10 werknemers en het middenbedrijf van 10 tot 
250. Panteia, november 2015.   
2 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. 
3 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. In de periode maart tot september 
werd van de aanvragen van het kleinbedrijf 43% 
geheel of gedeeltelijk afgewezen; 37% in zijn geheel.  

Naast de terugtrekkende beweging van banken 

zien we dat het kleinbedrijf meerdere 

financieringsbronnen moet aanspreken om in 

zijn behoeften te kunnen voorzien. Daarnaast 

weet 89%6 van het middenbedrijf het gezochte 

bedrag aan vreemd vermogen volledig bij een 

bank en middels alternatieve financiering aan te 

trekken, terwijl dit bij het kleinbedrijf slechts 

57%7 is. Alternatieve bronnen compenseren het 

kleinbedrijf dus slechts ten dele voor de 

toegenomen financieringsafwijzingen van 

banken.   

 

Probleem 
Bedrijven ondervinden op dit moment 

financieringsknelpunten, waardoor zij in de 

problemen komen. Bedrijven kunnen hun 

rekeningen niet meer betalen en gaan failliet of 

kunnen niet groeien. Curatoren geven aan dat 

15% van de bedrijven failliet gaat door 

financieringsknelpunten die voorkomen hadden 

kunnen worden8. Dit leidt tot onnodig 

banenverlies en negatieve gevolgen voor 

ondernemers.  

 

 

 

 

 

4 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. 
5 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. 
6 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. 
7 Bron Financieringsmonitor 2015-2; Panteia, 
november 2015. 
8 Bron Faillissement voorkomen. Hoe houdt u uw 
bedrijf gezond? 2011, Graydon  



 

Digitale innovaties in de financiële 

dienstverlening kunnen het kleinbedrijf helpen 

om te beschikken over alternatieve 

financieringsbronnen. Crowdfunding, 

kredietunies en alternatieve betalingssystemen 

zijn mogelijk. Echter deze alternatieve 

financieringsbronnen zijn beperkt bekend bij het 

kleinbedrijf, met name bij oudere ondernemers. 

Tevens is het heel belangrijk dat regulering van 

deze alternatieve financieringsbronnen vanuit de 

overheid plaatsvindt. Ondernemers moeten 

vanuit een betrouwbare partij als de overheid 

ervan uit kunnen gaan dat fraudevraagstukken en 

zorgplichtvraagstukken zijn afgedekt. 

 

De studie van het CPB “Een wereld zonder 

banken?”9 geeft ook aan dat er een verschuiving 

plaatsvindt van bankfinanciering richting 

marktfinanciering. Deze verschuiving betekent 

dat bedrijven een andere strategie moeten gaan 

voeren en anders bestuurd gaan worden. De 

Nederlandse economie krijgt daardoor ook meer 

te maken met participatiemaatschappijen die 

anders betrokken zijn bij hun participatie dan 

banken en een ander verdienmodel hanteren dan 

banken. Tevens zal de verschuiving in beperkte 

mate de financieringsproblemen van kleine 

bedrijven oplossen vanwege de relatief hoge 

kosten. 

 

Het kleinbedrijf heeft een belangrijke positie 

binnen onze samenleving. Een grote groep 

mensen is werkzaam in deze bedrijven en is 

toeleverancier aan bedrijven die van hen 

afhankelijk zijn. Vanaf 2007 heeft het 

kleinbedrijf het heel moeilijk om vreemd 

vermogen aan te trekken, waardoor deze 

bedrijven in de problemen kunnen komen10. Er 

gaan banen vanwege een falend 

financieringssysteem verloren. De Partij van de 

Arbeid zal daarom een aantal zienswijze moeten 

ontwikkelen om deze problematiek te 

ondervangen. 

 

                                                           
9 Bron Een wereld zonder banken? Michel Bijlsma, 
Sander van Veldhuizen, Benedict Vogt. CPB Policy 
Brief 2015/14 
10 Startups vormen een uitzondering en vallen buiten 
de scope van deze notitie. 

 

Oplossingen financieringsknelpunten 

kleinbedrijf 

 

De Partij van de Arbeid moet het mogelijk 

maken dat het kleinbedrijf makkelijker kan 

aankloppen bij de overheid voor financiering. 

Dit vereist een lokale aanpak, die verder gaat dan 

de huidige kabinetsplannen11. Oprichting van een 

nationale overheidsontwikkelingsbank of meer 

lokale overheidsontwikkelingsmaatschappijen is 

cruciaal. Deze organisaties hebben naast een 

bedrijfseconomisch doel ook een sociaal-

maatschappelijk doel en hebben oog voor lokale 

en innovatieve functies van kleine bedrijven. 

 

11 Kamerbrief, Financieringsmonitor 2015-2 en 
voortgang Aanvullend Actieplan Mkbfinanciering, 
Ministerie van Economische Zaken, 13 januari 2016 


