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Op 5 februari 2015 spreekt de Tweede Kamer over 

kredietverlening aan het MKB. Een onderwerp dat ons 

als Rabobank zeer ter harte gaat. De Rabobank heeft een 

marktaandeel van ruim 40% in het MKB en verstrekt het 

MKB jaarlijks vele miljarden aan financieringen. Met name 

het belang van voldoende weerstandsvermogen in het 

MKB ervaren wij dagelijks. De economische crisis heeft dit 

weerstandsvermogen verminderd en de Rabobank acht 

versterking noodzakelijk voor een gezond MKB dat kan 

innoveren en investeren.

In dit infosheet geven wij een aantal concrete eigen 

initiatieven van de Rabobank weer voor stimulering van het 

MKB, die wij ook met Kabinet en Tweede kamer gedeeld 

hebben. We beogen hiermee bij te dragen aan de gezonde 

ontwikkeling van het MKB. Dat heeft topprioriteit voor ons.

In  november 2014 informeerde de Rabobank de Tweede 

Kamer eerder al eerder dat zij achter het actieplan van het 

kabinet voor het MKB staat. We hanteren in dit infosheet de 

indeling van de drie kabinetsmaatregelen:

1.  Doorontwikkeling van een markt voor eigen vermogen

2.  Verbreding van het financieringsaanbod

3.  Betere marktwerking MKB-financiering en het verder 

verbeteren van overheidsinstrumenten

  

1. Doorontwikkeling van een markt voor eigen vermogen

De Rabobank heeft 225 miljoen aan achtergestelde leningen 

aan het MKB verstrekt via het Rabobank Stimuleringskapitaal. 

Voor 2015 is er ruimte om met nog eens 50 miljoen te groeien. 

Het belang van voldoende weerstandsvermogen is, zeker 

in onze steeds volatieler wordende omgeving, van groot 

belang. Middels een achtergestelde lening voor de kleinste 

ondernemingen, het RaboStimuleringskapitaal, worden 

bedrijven ondersteund om een passende financiering 

voor hun onderneming aan te trekken. Immers, met 

een achtergestelde lening verbetert voor leveranciers, 

leasemaatschappijen en andere veel gebruikte financiers het 

weerstandsvermogen van de onderneming. 

Om onze economie een extra stimulans te geven is het 

RaboStimuleringskapitaal nu beschikbaar voor bedragen tot 

1 miljoen euro. In de afgelopen jaren heeft de Rabobank zo 

een portefeuille in het MKB opgebouwd van 225 miljoen aan 

achtergestelde leningen. Voor 2015 streven we naar een groei 

van deze portefeuille met 50 miljoen euro. Daarnaast kunnen 

ook grotere ondernemingen bij de Rabobank in aanmerking 

komen voor achtergesteld vermogen op basis van maatwerk.  
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2. Verbreding van het financieringsaanbod

De toegang tot nieuwe financieringsvormen verbetert en 

Rabobank gaat nog nadrukkelijker wijzen op deze extra 

financieringsmogelijkheden 

Ondernemers kunnen meer en meer de weg vinden naar 

andere financieringsvormen. Als belangrijkste financier 

van het MKB vinden we het ook onze plicht om klanten 

hierbij te helpen. Zo heeft recent een aantal banken in 

Zuid-Holland een financieringsmarkt georganiseerd, 

waar zo’n 15 verschillende financieringsaanbieders zich 

konden presenteren middels een pitch aan de aanwezige 

ondernemers. Crowdfunders, business angels en Innovation 

Quarter stonden zo zij aan zij om ondernemers in staat te 

stellen de juiste financieringsmix voor hun onderneming 

te bepalen. In 2015 zal de Rabobank meer van dergelijke 

bijeenkomsten organiseren en hosten om klanten bekend te 

maken met alle beschikbare financieringsvormen. 

Uiteraard zijn goed toezicht en passende regelgeving een 

voorwaarde om deze nieuwe initiatieven tot wasdom te 

kunnen laten komen. Dit is zowel nodig ter bescherming van 

de geldgevers als van de geldnemers. De Rabobank heeft 

dan ook samen met de andere banken binnen NVB-verband 

gereageerd op de consultaties van afgelopen jaar rondom 

wetgeving voor kredietunies en – de nog lopende consultatie 

- voor toezicht op crowdfunding platformen. 

3. Betere marktwerking MKB-financiering en het verder 

verbeteren van overheidsinstrumenten

Marktwerking

Een van de basisvoorwaarden voor marktwerking is goede 

beschikbaarheid van informatie en dat kan, als uitgangspunt, 

altijd nog beter. De Rabobank informeert haar klanten dan 

ook actief over de diverse financieringsmogelijkheden 

binnen en buiten de bank. Daarvoor hebben we ruim 

1.200 accountmanagers in het land die klanten bijstaan 

in hun zoektocht naar de juiste financieringen. Daarnaast 

hebben we zo’n 35 sectorspecialisten die, vaak samen met 

brancheorganisaties, voorlichting aan ondernemers geven. 

Verder levert ook de Ondernemerskredietdesk van de NVB en 

MKB-Nederland een bijdrage aan het bieden van inzicht in 

financieringsmogelijkheden. 

Op Europees niveau zijn er ook impactvolle initiatieven om de 

kredietverlening te stimuleren. De EIB kent al enige tijd een 

goed lopend programma om de kredietverlening in Europa te 

stimuleren door deels garant te staan voor bepaalde risico’s. 

Rabobank heeft in dit kader inmiddels al voor de vijfde keer 

een overeenkomst met de EIB afgesloten ten behoeve van 

het MKB. Dit levert MKB’ers een rentekorting op van maximaal 

0,65%. In 2,5 maand tijd heeft de Rabobank al 120 miljoen 

verstrekt van de 450 miljoen euro die hiervoor is vrijgemaakt. 

Ondernemers, van MKB tot groot zakelijk, die voor de 

financiering van hun investering behoefte hebben aan een 

bancair krediet of lease en die voldoen aan de criteria van de 

EIB kunnen profiteren van deze rentekorting. 

De rentekorting wordt volledig doorgegeven aan de 

MKB-ondernemers. We verwachten in dit tempo het gehele 

bedrag binnen een half jaar benut te hebben. Daarom starten 

Ondernemerschap

Kwalitatief goed ondernemerschap draagt 

bij aan veel van de aspecten die het kabinet 

beoogt met het actieplan. Kwalitatief sterke 

ondernemers hebben een goede kennis en 

begrip van producten, weten hoe de diverse 

financiers acteren en weten hoe zij die moeten 

vinden en benaderen. Ook kunnen zij hun 

onderneming doorgaans beter tot ontwikkeling 

brengen waardoor het risico van de activiteiten 

afneemt. Dat betekent dat zij gemakkelijker 

toegang tot financiering kunnen krijgen. De 

Rabobank stimuleert dan ook de ontwikkeling van 

ondernemerschap. Dit doen we onder andere door 

het aanbieden van mini-masters programma’s, 

waarbij ondernemers in een 8-tal bijeenkomsten 

kennis, netwerk en vaardigheden krijgen 

aangeboden. In 2014 zijn er zo 40 klasjes van 

gemiddeld 20 ondernemers door de Rabobank 

geholpen om zich verder te bekwamen in het vak 

van ondernemerschap.
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we nog in februari met gesprekken met de EIB voor het 

aantrekken van een nieuwe tranche.

SBR+ versnelt vermindering informatie-asymmetrie

MKB-ondernemers hebben een grotere slagingskans voor 

alle vormen van financiering indien zij de stand van zaken 

van hun onderneming adequaat kunnen presenteren. 

Middels de gestandaardiseerde en geautomatiseerde 

gegevensuitwisseling via Standard Business Reporting wordt 

deze informatie-asymmetrie weggenomen. 

Al sinds 2008 zet de Rabobank zich in om middels SBR het 

proces van informatie verstrekking door ondernemingen 

eenvoudiger, helderder en transparanter mogelijk te maken. 

Ondernemingen die hun administratie SBR-proof maken 

kunnen met één druk op de knop informatie aanleveren 

bij de KvK, de Belastingdienst en de drie grootbanken. Wij 

zijn van mening dat met SBR+ ondernemingen versneld 

in staat kunnen worden gesteld om de SBR methodiek te 

implementeren. Ook kunnen andere veel uitgewisselde 

gegevensrapporten als taxatierapporten, aandelenregisters of 

KvK-uittreksels langs deze weg beschikbaar komen. Voor alle 

uitvragende partijen, zodat ondernemers profiteren van de 

voordelen van SBR bij het aantrekken van alle verschillende 

financieringsvormen.

Qredits heeft mede dankzij de inspanningen van de Rabobank 

als penvoerder van het syndicaat van banken en verzekeraars, 

de financiering van 61mln euro rondgekregen om nu ook 

MKB-krediet te verstrekken aan ondernemers die niet in het 

reguliere bankwezen terechtkunnen wegens de behoefte aan 

extra begeleiding.

Als penvoerder van het syndicaat van verzekeraars en banken 

heeft de Rabobank het afgelopen jaar hard gewerkt om 

Qredits van de nodige funding te voorzien. In de laatste dagen 

van 2014 is de totale financiering rond gekomen wat Qredits 

in staat stelt de uitbreiding tot EUR 250.000 in te zetten bij 

de kwetsbaarste MKB-ondernemingen voor wie een bancaire 

financiering niet haalbaar is gebleken. Ook in 2015 gaat de 

Rabobank onverminderd door met de inzet van ruim 80 

coaches en met het doorverwijzen van klanten die extra steun 

en aandacht nodig hebben en verdienen.

Overheidsinstrumenten

In 2015 zal de aantrekkende economie in combinatie 

met de door de crisis verslechterde financiële positie van 

ondernemingen de inzet van de BMKB- en GO-regelingen 

doen toenemen. De Rabobank besteedt veel aandacht aan 

deze regelingen en we hebben in 2014 ruim 62% van de 

MKB-borgstellingsregelingen in Nederland verstrekt. 

Een aantal van de veel door het MKB gebruikte financiering-

ondersteunende regelingen wordt via de banken uitgevoerd.

De Borgstellingsregeling MKB is daarvan de bekendste en 

meest ingezette, ook bij de Rabobank. In 2014 heeft de 

Rabobank 62,5% van het verstrekte budget voor haar rekening 

genomen. Om dit te bereiken wordt er veel energie gestoken 

in voorlichting en training over deze regelingen. Ook bij het 

online afsluiten van een zakelijke financiering kan de klant, 

indien noodzakelijk, straks een BMKB inbouwen. De afgelopen 

maanden heeft de Rabobank vooral voor de innovatieve en 

startende ondernemingen een ruimer beroep gemaakt op de 

BMKB-regeling. Met het aantrekken van de economie en de 

daarmee toenemende investeringsbereidheid verwachten wij 

dat die lijn zich zal voortzetten. 

Om kwetsbare ondernemingen in deze fase toch aan bancaire 

financiering te helpen zijn de GO, maar zeker de BMKB-

regeling voor een groot aantal ondernemingen de doorslag 

gevende reden waardoor financieringen verstrekt kunnen 

worden. Met het verder groeien van de economie is dit voor 

veel bedrijven dé weg om een stevige basis voor de toekomst 

te verwerven.

Tot besluit

De bereidheid om te investeren bij ondernemingen is 

essentieel voor een beroep op zakelijke financiering. 

Vertrouwen in het economisch perspectief en een toename 

van de consumenten bestedingen zijn naast de hierboven 

genoemde zaken zeer van belang voor het totaal volume aan 

financieringen. De in deze brief benoemde initiatieven dragen 

er naar onze overtuiging aan bij dat MKB-bedrijven met goede 

plannen zich beter kunnen financieren. Dat is belangrijk voor 
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de BV Nederland, voor het MKB zelf en voor onze leden, dus 

ook voor de Rabobank. 

Wij blijven dan ook graag in gesprek met het Kabinet en de 

Tweede Kamer over de maatregelen voor het MKB en de 

initiatieven die marktparttijen zelf kunnen ondernemen om de 

kredietverlening te stimuleren.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Drs. Y. B(ouke) de Vries, Bestuursadviseur Rabobank, telefoon: 

030-2161195

 


