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Visie Rabobank: Kredietverlening MKB mag niet in gevaar komen 
(Inbreng bij rondetafelgesprek Tweede Kamer, uitgesproken door P. Dirken op 13 februari 2013) 
 

Drs. P.H.J.M. Dirken, Directeur Bedrijven  Rabobank Nederland, Utrecht 

Prof.dr. R.B.M. Huirne, Directeur Food&Agri Nederland, Rabobank Nederland, Utrecht 

 

Inleiding 

Het MKB (en ook agrarische ondernemingen. In onze termen: Food&Agri) zijn zeer belangrijke 

sectoren voor de Nederlandse economie. Als banengenerator, innovator en daarmee als motor van 

de economie. Al sedert de oorsprong van de Rabobank zijn het de klein zakelijke en agrarische 

klanten die de basis vormen van onze  bank. Het MKB en Food&Agri zijn en blijven dan ook zeer 

belangrijke speerpunten in de dienstverlening die de Rabobank biedt. 

De toekomst van de financiële sector en de economie zijn nog steeds onzeker. Dit jaar is in 

Nederland sprake van een lichte recessie (- 1/2% economische groei) en volgend jaar naar 

verwachting van een nulgroei (bron: conjunctuurbeeld KEO-Rabobank).  De belangrijkste risico’s voor 

het bankwezen schuilen in een onverhoopt verdere economische teruggang, nationaal en mondiaal, 

een ongunstige afloop van de Eurocrisis en bij verkeerd beleid, een harde landing van de 

woningmarkt. Ontwikkelingen binnen de sector zelf zullen ook van invloed kunnen zijn. 

De financiële sector is in deze omstandigheden zeer gebaat bij een stabiel overheidsbeleid. Omzichtig 

manoeuvreren ten aanzien van de Euro , bewaken van de begrotingsstabiliteit, stapsgewijze 

hervorming van de woningmarkt (huur en koop) en een constructieve benadering van de 

bankensector. Voorkomen moet worden dat door een opeenstapeling van maatregelen  uiteindelijk 

de ruimte voor kredietverlening wordt beperkt: bij een aantrekkende economische groei zou dit 

kunnen leiden tot een credit crunch.  

 

Heden 

De groei van de kredietverlening blijft achter maar er is geen sprake van “kredietrantsoenering” 

1) De Rabobank kent geen ‘kredietrantsoenering’ en we staan open voor iedere ondernemer 

met een goed plan. Wel zijn er grote sectorale verschillen. Branches als de bouw, 

glastuinbouw, commercieel vastgoed en de binnenvaart worden gekenmerkt door 

structurele problemen, waardoor minder ondernemers in staat zijn een goed en haalbaar 

plan te presenteren. Veel van de aangeboden financieringsaanvragen gaan onvoldoende in 

op de uitdagingen die op ondernemingen af komen en zijn kwalitatief onvoldoende om een 

bedrijfsfinanciering op te baseren. Gelukkig constateren we ook dat de crisis, hoe gek het 

misschien ook klinkt, ook kansen biedt: nu kunnen excellente bedrijven zich onderscheiden 

van de minder goede bedrijven. Voor de toekomstige economische ontwikkeling is dit zeer 

welkom;   

2) De wijze waarop naar (bancaire) risico’s wordt gekeken is wel scherper dan in de jaren vóór 

2007 toen, mede onder druk van de commercie en concurrentie, de acceptatiecriteria niet 

passend waren bij het bancaire risicoprofiel dat wij moeten bewaken. De invoering van “risk 



 

2 
 

based pricing” verstevigt dat gevoel door hogere tarieven voor met name de risicovollere 

kredieten ; 

3) Op dit moment blijft de kredietvraag achter ten opzichte van enkele jaren geleden. Dit past 

bij de verminderde economische activiteit in Nederland; 

4) Rabobank heeft sinds 2008 een enorme instroom van toevertrouwde middelen gezien van 

zakelijke klanten die geen investeringsmogelijkheden hadden en hun geld op de bank zetten. 

Het ligt voor de hand dat de kredietvraag van deze klanten de komende jaren nog beperkt zal 

zijn; 

5) De toegenomen regeldruk op banken zorgt voor een ‘interne’ en risicomijdende focus die 

klanten het gevoel kan geven dat de bank dicht zit. Opgelegde verplichtingen ter voorkoming 

van onder andere witwassen en andere “compliance”-voorschriften leiden er toe dat 

accountmanagers en kredietbeoordelaars van de bank meer tijd dan voorheen bezig zijn met 

verantwoording en het voldoen aan regelgeving. Dit raakt ook klanten door verlenging van 

(aanvraag)procedures en verplichte uitgebreide aanlevering van documenten. In de 

particuliere markt, waar de zorgplicht scherp is uitgebreid, speelt dit probleem nog veel 

sterker.  

Bij kredietverstrekkingen in de bedrijvenmarkt kijkt de bank primair naar de ondernemer, 

echter invloeden van buiten zoals de specifieke situatie in de sector, economische algemene 

groei of krimp en ook de druk die op de bank zelf ligt hebben een belangrijke invloed op de 

uiteindelijke beslissing. 

 

Hogere kapitaaleisen brengen meer stabiliteit maar hebben ook een prijs 

1) De Rabobank is van mening dat de kapitaalvereisten zoals voorgesteld in Basel III (CRD IV in 

Europa) verstandig is en de bankensector weerbaarder zal maken voor crises;  

2) Aan het verzwaren van de kapitaalvereisten voor banken kleven echter onvermijdelijk ook 

nadelen. Banken hebben als gevolg hiervan minder ruimte tot het verstrekken van krediet. Zij 

moeten de groei van hun balans, in het bijzonder hun kredietverlening, afremmen en hun 

eigen vermogen versterken. De samenleving zal zich moeten instellen op een structureel 

lagere kredietgroei;  

3) Het betekent ook dat banken hun winstgevendheid op een adequaat peil moeten brengen en 

houden. Anders kunnen zij hun eigen vermogen namelijk niet uit ingehouden winsten 

aanvullen of aandelenvermogen aantrekken. Dat laatste vereist immers dat beleggers een 

adequaat rendement kan worden geboden.  

Specifiek  voor de Rabobank geldt dat zij door haar coöperatieve organisatievorm geen 

vermogen kan aantrekken door de uitgifte van aandelen, waardoor aanvulling van het 

kapitaal door ingehouden winst vrijwel de enige optie is; 

4) Voor de samenleving betekent dit een hogere prijs van de bancaire producten (nodig om de 

marges van banken op een adequaat peil te brengen) en/of maatschappelijke kosten in de 

vorm van een lagere werkgelegenheid (als banken hun kosten omlaag brengen door met 

minder personeel te werken). 

 

Funding gap in Nederland beperkt de mogelijkheden voor al te hoge groei van kredietverlening 
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1) De Nederlandse financiële sector heeft te maken met een funding gap, met op macro niveau 

minder vrije besparingen dan kredieten, waardoor de groei van kredietverlening in 

Nederland  mede afhangt van de bereidheid van internationale financiële markten om deze 

te financieren. Dit is een gegeven waar we rekening mee moeten houden en in dit licht is het 

goed dat op verschillende niveaus bekeken wordt wat interessante mogelijkheden zijn voor 

pensioenfondsen en voor het bedrijfsleven om de contractuele besparingen van 

pensioenfondsen deels in goed renderende bedrijvenkredieten te steken.  

2) Er wordt wel eens de conclusie getrokken dat banken zich wat betreft hun belangrijkste 

kerntaak zouden kunnen beperken tot het financieren van hun leningen met het aantrekken 

van spaargeld. Dat is een misvatting. Dit is alleen mogelijk als op nationaal niveau de 

hoeveelheid beschikbaar spaargeld voldoende groot is om alle benodigde kredietverlening te 

kunnen financieren. Dat is in veel landen echter niet het geval. Veel 

overschothuishoudingen1 brengen hun geld namelijk niet alleen naar de bank. Het kan zijn 

dat ze zelf direct of indirect (via een beleggingsfonds) beleggen in effecten, of dat hun 

besparingen contractueel vastliggen in pensioenfondsen of verzekeringspolissen.  

3) Als het bankwezen in haar totaliteit over onvoldoende beschikbaar spaargeld (de zogeheten 

‘vrije besparingen’) beschikt, moeten de banken zich financieren op de geld- en 

kapitaalmarkten om de gewone kredietverlening te kunnen financieren. Daardoor bestaan 

de kosten van de bancaire financiering in Nederland maar ten dele uit de rente op spaargeld.  

Deposito-funding gap2 

 

 

 

 

                                                           
1
 Overschothuishoudingen: particulieren of bedrijven met spaargeld 

2
 Bron: DNB. Hypothecaire kredietverlening + Kredietverlening aan niet-financiële instellingen (privaat en 

publiek), en spaargeld van dezelfde huishoudens en niet-financiële instellingen. 
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Toekomst  

Uitwerking op de kredietverlening aan het MKB en de Food&Agri 

1) Verhoging van de kapitaaleisen van de banken, stapeling van regelgeving en andere 

maatregelen die de effectiviteit van het bankwezen beperken hebben tot gevolg dat 

kredietverlening duurder wordt. Dit zal blijvend remmend werken op de economische groei 

door een lager rendement op investeringen als gevolg van toegenomen financieringskosten; 

2) Pas als de economie weer aantrekt en de vraag naar MKB en Food&Agri kredieten toeneemt, 

kunnen wij in een situatie komen dat wij de groei van kredietaanvragen niet meer volledig 

kunnen beantwoorden. Dit als gevolg van de verzwaarde kapitaaleisen (Basel III).  

De aankomende 2 – 3 jaar wordt echter geen sterke groei van kredietaanvragen verwacht; 

3) Daar waar keuzes gemaakt worden aangaande de inzet van kapitaal, zal er een brede 

afweging gemaakt gaan worden van klantbelang, effectiviteit, rendement, concentratie-

risico’s en concurrentie. Midden- en Kleinbedrijf en Food&Agri blijven de prioriteit binnen de 

Rabobank;  

4) In de toekomstige situatie zullen banken meer en meer ingezet worden als de beoordelaar 

van kredieten, als de “scheidsrechter van goed en slecht krediet”. Eventueel ook ten behoeve 

van andere geldverstrekkers; 

5) Financiering van ondernemingen wordt complexer. Het is van belang dat (toekomstig) 

ondernemend Nederland hiervoor geëquipeerd is. Onderricht op dit vlak is van groot belang, 

zodat ondernemers een gefundeerde afweging kunnen maken ten aanzien van de beste 

financieringsmogelijkheden voor hun onderneming; 

6) In Nederland wordt gedacht aan aanvullende financieringsvormen, zoals crowdfunding en 

kredietunies. Als deze al succesvol zijn dat kan dat alléén wanneer deze wat toevoegen aan 

het speelveld, ofwel qua effectiviteit van het proces, ofwel door het aanbieden van 

financieringen met een hoger risicoprofiel. Bewaken van kwaliteit van dergelijke aanbieders 

is essentieel, zodat zich niet  subprime-achtige schaduwbanken vormen. Een level-

playingfield op toezichtsaspecten is daarvoor een randvoorwaarde. 

 

Wat doet de Rabobank? 

1) We financieren, zoals we dat altijd gedaan hebben,  ‘gewoon’, daar waar verantwoord en 

mogelijk; 

2) Wij onderzoeken, soms samen met partijen als de pensioenfondsen of private equity 

fondsen, mogelijkheden om ondernemers aanvullende financieringsmogelijkheden te 

kunnen bieden. Ook kleinere initiatieven als kredietunies en crowdfunding kunnen daartoe 

gerekend worden; 

3) We bezien of en waar mogelijk onze balans verkort kan worden door het afstoten van niet 

kernactiviteiten; 

4) Wij gaan door met delen van kennis, zowel in kennisrapporten (>500 p.j.) als door middel van 

participatie in fora als www.ikgastarten.nl en de eigen website; 

5) We creëren  extra financieringsmogelijkheden met achtergesteld vermogen (o.a. Rabo 

Stimuleringskapitaal) en overheidsinstrumenten (garantieregelingen); 

http://www.ikgastarten.nl/
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6) We sponsoren en/ of participeren in Qredits, Ondernemerskredietdesk, 

Ondernemersklankbord, Port4Growth, The Next entrepreneur, zowel voor het MKB als 

Food&Agri; 

7) We stimuleren meerdere lokale initiatieven om ondernemers en ondernemerschap te 

ondersteunen. 

Tot besluit 

1) Momenteel worden financieringsaanvragen die passen binnen het bancair risicoprofiel 

gehonoreerd; 

2) Het bankwezen verandert, net als de economie en de samenleving. Ook ondernemers zullen 

moeten veranderen om hier mee om te gaan; 

3) Stabiliteit van het financiële stelsel heeft een prijs die we gezamenlijk zullen moeten 

opbrengen; 

4) Hoewel op vele vlakken afhankelijk van onze omgeving als gevolg van onze ‘open’ economie, 

staan we als Nederland sterk gepositioneerd, met een stevig bankwezen en een brede en 

innovatieve MKB en Food&Agri sector om de economische motor gecontroleerd ‘hogere 

toeren’ te laten draaien. 

 

 

Contact: Drs. D.P. Scherjon 

Bestuursadviseur Rabobank Nederland 

Telefoon: 06 123 19 541 

Datum: 7 februari 2013 

 

 


