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Accountants kunnen grotere rol spelen bij
financiering mkb-bedrijven
Vooral kleinere mkb-ondernemingen hebben vaak moeite om passende

nanciering aan te trekken.

Accountants kunnen een grotere rol spelen bij de kredietverlening aan mkb-ondernemingen.
Dat stellen Jan Wietsma en Antoinette Rijsenbilt in het NEMACC-onderzoek 'Financiering in het mkb en de rol van de
mkb-accountant'.Het onderzoek belicht de verwachtingen van ondernemers, accountants en nanciers rond
kredietverlening en de rol die accountants daarin kunnen spelen.
Volgens Antoinette Rijsenbilt, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en lid van de NEMACC-raad, doen accountants
zichzelf tekort. "Uit ons onderzoek blijkt dat met name het kleinere mkb moeite heeft met aantrekken van passende
nanciering. Maar wat ook blijkt is dat nanciers soms concluderen dat accountants meer over dit onderwerp zouden
moeten en kunnen weten."
De onderzoekers pleiten er daarom voor dat accountants hier hun rol en hun kansen pakken. Dat betekent wel dat die
moeten werken aan het opbouwen en onderhouden van hun kennis rond nanciering. "Dat is ook precies wat zowel
mkb-ondernemers als nancieringspartijen in ons onderzoek uitspreken over accountants", zegt Jan Wietsma,
bestuurslid NBA en directielid van MKB-kredietcoach.

Fintech
Uit het onderzoek blijkt dat het nancieringslandschap verandert. Banken trekken zich deels terug, terwijl het
microbedrijf, waar volgens de onderzoekers de helft van de toekomstige nancieringsbehoefte vandaan komt, het
moeilijker heeft om passende nanciering te vinden.
Fintech-ontwikkelingen brengen met name oplossingen voor kleinere kredieten. Omdat de banken deze trajecten
grotendeels automatiseren ontstaan hier kansen voor accountants, aldus het onderzoek. Maar ook dan geldt opnieuw
dat aanvragen wel goed en deskundig door de accountant moeten worden begeleid. Daar gaat aan vooraf dat de
accountant de business van de ondernemer, zijn branche en zijn ambitie goed moeten analyseren en begrijpen. Ook
hier kunnen accountants nog meters maken.

Onderzoek
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op uitgebreide literatuurstudies op basis van bronnen als het CBS, DNB
en Panteia, enquêtes onder zowel accountants, ondernemers als nancieringspartijen en ronde tafelsessies waarin
vertegenwoordigers van deze drie groepen in gesprek gingen over dit onderwerp.
Op 29 april 2019 organiseert NEMACC, kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam, een
symposium over het onderzoek.
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Banken kijken naar hulp aan bedrijven na stoppen
overheidssteun
De Nederlandse banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan
bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de
problemen komen. De... 
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Economisch herstel in Nederland is nog broos
Het economisch herstel in Nederland is nog broos, waarschuwt de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De economie lijkt zich positief te
ontwikkelen, maar er... 
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30 juni 2021

Banken en ABP willen getroffen bedrijven helpen met
financiering
De drie grote banken en pensioenfonds ABP stellen met elkaar 400 miljoen
euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren
maar hinder... 
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Meeste bedrijven hoefden niet te lenen vanwege
coronacrisis
Het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven heeft tijdens de
coronacrisis geen noodzaak gehad om geld te lenen of investeerders aan te
trekken. 
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Coronacrisis versterkt behoefte aan non-bancaire
financiering
Ondernemers hebben in 2020 grote stappen gezet met digitalisering, maar
zijn zich ook breder gaan oriënteren op non-bancaire nancieringen. 

