
‘Bankenmoetenverloren
terreinbijfinanciering van
bedrijven terugwinnen’

AlexanderWeissink
DenHaag

Begrijpminister HenkKamp van Econo-
mischeZakenniet verkeerd.Hij is zeer ge-
lukkigmethetherstel vandeNederlandse
economie.Maar over één trend is hijmin-
dertespreken: ’s landsbankenlatenhetaf-
wetenbijbedrijfsfinancieringen.Ondanks
debeterevooruitzichtenvoorondernemin-
gen blijft de klassieke banklening achter.
‘Dat is geen goedeontwikkeling’, aldus de
bewindsman in een interviewmet het FD.
Hoewelhetaantrekkenvanexternkapitaal
steeds beter gaat, neemt de bancaire sec-
tor nogmaar 50% van de financiering van
vreemdvermogenvoorzijnrekening. ‘Ban-
kenmoeten zich inspannen om verloren
terrein teheroveren.’

VCijfers vande laatste Financierings-
monitor tonenaandat debedrijfsfinan-

Minister Kamp van Economische Zaken beklaagt zich dat Nederlandse
banken achterblijven met leningen aan het midden- en kleinbedrijf

cieringweer inde lift zit. De slaagkans
voorhet aantrekken van vreemdvermo-
genneemt toe.Ubent een tevredenmi-
nister?
‘We hadden een achterstand in te halen
sindsdecrisis.Debedrijfsfinancieringwas
de afgelopen zes jaar achteruitgegaan en
verliepminder goed in vergelijkingmet
andere landen in de eurozone. In een pe-
riode van anderhalf jaar hebben we dat
goedgemaakt. De kans dat het kleinbe-
drijf een aangevraagde lening helemaal
gehonoreerd krijgt is opgelopen van 44%
naar 57%. Dat is echt goed. Voor hetmid-
denbedrijf ishetzelfsvan57%naar89%ge-
stegenenbijhetgrotebedrijfslevenzitten
wenubijnaop100%.’

VWat is het belangdaarvan?
‘Ik vind dat een van de belangrijkste din-
gen die we hier op Economische Zaken
doen: zorgendatwieeengezondbedrijfs-
modelheeftooktoegangtotkapitaalkrijgt.
Opdiemanierkaneenondernemernietal-
leen zijn eigenbedrijf latengroeienmaar
ookvoorwelvaartenwerkgelegenheidzor-
gen.Hetisdusheelbelangrijkvoordeover-
heid omdat goed in de gaten te houden.
Dat wil niet zeggen dat het hele bedrijfs-
leven om vreemd vermogen verlegen zit,
wantslechts18%heeftbehoefteaanextern
kapitaal.Maardat isgeenredenvoortevre-
denheid. Ik wil juist dat het bedrijfsleven
metmeerplannenkomtengeldprobeert
te krijgen voor investeringen.’

VHetmidden- enkleinbedrijf kan ech-
ter steedsminderbij banken terecht
en zoekt zijn toevlucht bij andere geld-
verstrekkers. Is dat eengoedeof slech-
te zaak?
‘Wehadden inNederland eenheel hoog
percentage financiering via de banken,
maar nu zie je steedsmeer leveranciers-
krediet,geldverschaffingdoorfamilieen
vrienden,crowdfunding,mkb-obligaties,
kredietunies, leaseconstructiesenpriva-
te investeerders.’

‘Allerlei initiatievenstekendekopopen
wij ondersteunen dat ook vanuit hetmi-
nisterievanEconomischeZaken.Maar ik
vindhet tochwelheelopmerkelijkwater
bijdebankengebeurt.Bijbedrijvenvoor
wie de banken het belangrijkst zijn, on-
dernemingen tot honderdwerknemers,
zie jedat slechtsdehelft vandefinancie-
ring van banken komt. Zes jaar geleden
was dat nog bijna 100%. Dat is tochwel
eenenorme vermindering.’

INTERVIEW HENK KAMP

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20
0
8

20
0
9

20
10

-1

20
10

-2

20
10

-3

20
11

20
12
-1

20
12
-2

20
13
-1

20
13
-2

20
14

-1

20
14

-2

20
15
-1

20
15
-2

(huis)bank familie of vrienden

leveranciers anders

Bron van succesvol aangetrokken externe financiering
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❛❛‘Wehaddeneen
achterstandin
tehalensinds
decrisis’

❛❛‘Bankenmoeten
zichafvragenofze
nudegoedebalans
hebbengevonden’

Minister Henk Kamp van
Economische Zaken.
FOTO: ELMERVANDERMAREL

VDat komt tochdoorde strengere eisen
die aanbankengesteldworden?
‘DefinanciëlepositievanNederlandseban-
kenisbeterdanhetEuropesegemiddelde.
Hetpercentage slechte leningen is gemid-
deld2,9%terwijlhetEuropesegemiddelde
5,6%bedraagt.Tochzijnzeheelkritischop
risico’s die ze willen lopenmet bedrijfsle-
ningen.Dat iseenkeusdiezemaken,daar
heb ik geen kritiek op,maar het komt dus
nietdoorderegels.Bankenmoetenzichaf-
vragenofzenudegoedebalanshebbenge-
vonden.Volgensmijkunnenzemeerdoen.
Zehoevenniet terughoudender tezijndan
anderebankeninEuropa.Hetzougoedzijn
als Nederlandse banken een ambitie heb-
benomniet alleenhuneigenfinanciering
op orde te hebben,maar ook hun rol spe-
lenalsregisseurvandefinancieringvanhet
kleinebedrijfsleven. Ikzougraagwillendat
ze zich inspannen omhet verloren terrein
teheroveren.’

VWaarom isdat nodig?
‘Omdat bij banken heel veel expertise zit
omkredietaanvragen goed te kunnen be-
oordelen. Ik denk dat gemengde finan-
ciering in combinatiemet bankende toe-
komst wordt. Al die alternatieven die er
zijn kunnen niet zonder een sterke posi-
tie van de banken. Daarompleit ik ervoor
dat banken samenwerken en de regie in
handennemen.’

VDat zienbanken zelf kennelijk anders.
‘Laten we vaststellen dat ze nog altijd de
helft van de bedrijfsfinancieringen voor
hunrekeningnemen.Datisvergelekenmet
deVSniet slecht.Maar in deNederlandse
context iseenterugvalvanbijna100%naar
50% geen goede ontwikkeling. Dat wil ik
graag verbeteren. Het is hun natuurlijke
rolendaarmogenwezeopaanspreken.Ze
moetenhet echter niet doenomdat ikhet
graag wil of omdat het bedrijfsleven hen
nodigheeft,maaruit eigenbelang.’

VBlijft ubij gebrek aanbankleningende
bedrijfsfinanciering faciliteren?
‘Ja, want datmaakt het verschil. Op zich-
zelf ishetheelmooidatsteedsmeerfinan-
cieringsaanvragen volledig gehonoreerd
worden,maar dat komt voor een belang-
rijkdeeldoorwatdeoverheidheeftgedaan.
Onzegarantieshebbentot€10mrdaanfi-
nanciering geleid. Daarnaast hebbenwe
bijvoorbeeld het Dutch Venture Initiative
opgezetsamenmetdeprovincialeontwik-
kelingsmaatschappijen, de Europese In-
vesteringsbankenhetbedrijfsleven,waar-
door intotaal€1,2mrdbeschikbaar isvoor
doorgroeiendebedrijven.Datheefter inbe-
langrijkemate aan bijgedragen dat het fi-
nancieringsklimaatverbeterdis.Wezijnnu
bezigmet een tweede fondsmetnog eens
€1,2mrd.Maar daarmee zijn we er niet.
Ik zougraag ziendatde rol vandebanken
niet verderwegzakt.’

❛❛‘Gemengde
financiering in
combinatiemet
bankenwordt
de toekomst’
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