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Non-bancaire financiers willen corona krediet
verstrekken. Dicht het financieringsgat van 3,4 miljard
met overheidsinstrument
Non-bancaire financiers willen meer krediet verstrekken aan mkb ondernemers. Om krediet te
kunnen verstrekken moeten zij zelf financiering aantrekken, maar die financiering is minder
beschikbaar. De overheid moet deze financiers ondersteunen zodat zij het mkb beter en meer
kunnen financieren!
Veel kansrijke bedrijven krijgen geen financiering
Stichting MKB Financiering en ONL hebben de afgelopen maanden enquêtes gehouden onder
mkb ondernemers over hun behoefte en toegang tot extra financiering. Dit blijft een knelpunt voor
mkb-ondernemers. Bij de laatste enquête in juni bleek weer dat 54% binnen nu en 6 maanden nog
liquiditeitsproblemen verwacht en dus behoefte heeft aan financiering. 26% van de ondernemers geeft aan
dat ze hiervoor niet terecht kunnen bij een bank. dit geldt vooral voor kleinere financieringsaanvragen tot
2,5 mln.
Banken financieren slechts een klein deel
Het aandeel van non-bancaire financiers in financieringen tot 2,5 mln. groeide al flink de afgelopen jaren1.
De Corona crisis versnelt dit. Banken kunnen slechts een klein deel van de mkb ondernemers die nu een
(kleine) kredietvraag hebben financieren. Banken hebben weliswaar toegang tot goedkoop geld via de
ECB en ondersteunende overheidsinstrumenten, maar veel van de kleine aanvragen voldoen niet aan
hun criteria.
Banken richten zich in deze crisis voornamelijk op klanten met een bestaande kredietrelatie bij de eigen
bank. Zelfs klanten die wel een relatie hebben met de bank maar nog geen lopende financiering kunnen
nu niet terecht met een financieringsaanvraag. Dit heeft als gevolg dat nog meer bedrijven die in de
kern gezond zijn bij de bank geen financiering kunnen krijgen. Daaronder zitten groeiers en innovatieve
bedrijven. Maar ook succesvolle bestaande (familie) bedrijven met uitstekende solvabiliteit komen
financieel in de knel. Er ontstaat dus een extra grote vraag richting non-bancaire financiers.
Dicht de funding gap
Non-bancaire financiers lenen geld bij zowel institutionele investeerders als particuliere en zakelijke
investeerders. Deze trekken zich nu terug in verband met de onzekerheid rond het coronavirus. Bestaande
overheidsmaatregelen voor financiering zijn voor non-bancaire financiers vaak niet of moeilijk toegankelijk.

1. Met in 2019 ruim €2,7 miljard aan verstrekte financieringen door non-bancaire financiers 2019 zijn minimaal 49.120 financieringen
verstrekt aan mkb bedrijven. De markt van non-bancaire financiering in Nederland is een zeer diverse markt en bestaat uit
crowdfunding (12,39%), kredietunies (0,19%), direct lending (8,96%), MKB Beurs (0,97%), Lease (51,72%), Vastgoed (3,74%) en
Factoring (22,03%). Afgelopen jaar is 22% van de financiering onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.
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De instrumenten zijn gebaseerd op traditionele manieren van financiering. Niet op nieuwe vormen.
Er ontstaat dus een funding gap en waardoor de kredietverlening door non-bancaire financiers flink wordt
beperkt. En dat juist nu, in een tijd dat het mkb die extra financiering nodig heeft als gevolg van de te
verwachten fall out van COVID-19. Zowel reguliere mkb’ers als groeiers of innovatieve bedrijven vissen
achter het net. De verwachting is dat er in 2021 nog een grotere druk komt. Resultaten van 2020 zullen
voor een groot deel van het mkb immers slecht zijn. Hierdoor zal het aantal bedrijven dat de banken
vanwege hun eigen richtlijnen niet meer kunnen financieren alleen maar toenemen. Extra funding is hard
en snel nodig.
In 2020 hebben non-bancaire financiers tot nu toe rond de 900 mln. minder funding aan kunnen trekken
dan gepland. Gebaseerd op het volume dat verstrekt is in 2019 zou er, inclusief de leasing branche al een
funding gap ontstaan van minimaal 1,2 mrd. in 2020 en 1,4 mrd. in 2021. Als we rekening houden met de
verwachte groei in de kredietaanvraag mede door de crisis, komen we waarschijnlijk uit met een finance
gap van rond de 1,6 miljard voor 2020 en 1,8 miljard voor 2021.
Dicht het financieringsgat met overheid als co-investeerder
Een instrument waarin de overheid non-bancaire financiers kan funden zou een goede oplossing zijn.
Geheel of als co-investeerder. Daarom hierbij de oproep om een instrument waarmee de overheid nonbancaire financiers van funding kan voorzien. Non-bancaire financiers hebben meer mogelijkheden
gebracht in de financieringsmarkt waardoor de keuzemogelijkheden voor ondernemers zijn toegenomen
en verbeterd. Het zou heel jammer zijn om de diversiteit in de markt en de productontwikkeling van de
laatste 10 jaar nu weer te verliezen door de corona crisis.
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