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'Kennis financieringsmogelijkheden mkb
belangrijk aandachtspunt'
Staatssecretaris Keizer (Economische Zaken en Klimaat) herkent het beeld dat mkb-ondernemers vaak
niet goed op de hoogte zijn van externe

nancieringsmogelijkheden.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Keizer op Kamervragen van Kamerleden Amhaouch, Palland en Slootweg
(CDA) over de berichten 'Mkb'ers maar matig op de hoogte van nancieringsmogelijkheden' en 'Kredietverzekeraar:
Nederland wacht volgend jaar grote faillissementsgolf'. De Kamerleden wilden van de staatssecretaris weten of ze het
beeld herkent dat in de berichten wordt geschetst, en of de kamer maatregelen gaat nemen om de bekendheid en
toegankelijkheid van nancieringsmogelijkheden te vergroten.
"Het kabinet heeft fors ingezet op het versterken van de mogelijkheden voor ondernemers om te voorzien in acute
liquiditeitsbehoefte als gevolg van de coronacrisis, onder andere met (de coronaluiken van) de Borgstelling
MKBkredieten (BMKB-C), Garantie Ondernemings nanciering (GO-C), CoronaOverbruggingslening en de Klein
Krediet Corona (KKC). Het artikel stelt dat een op de tien ondernemers in het duister tast naar
nancieringsmogelijkheden en dat zo’n 40% van de ondervraagden te weinig kennis heeft over nanciering. Ik
herken het beeld, en dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt waar meerdere initiatieven op gericht zijn", aldus
Keizer.
Keizer laat weten dat onder meer het Coronaloket van de Kamer van Koophandel (KVK) en informatie op
Rijksoverheid.nl de garantieregelingen bij ondernemers onder de aandacht brengt. "De KvK en Stichting MKBnanciering hebben met mijn steun in oktober 2019 bijvoorbeeld de KvK Gids voor bedrijfs nanciering gelanceerd.
Daarnaast bieden de KvK Financieringsdesk, RVO en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen ondernemers
ondersteuning bij hun zoektocht naar nanciering. Ook draag ik komende tijd via RVO bij aan een serie webinars die de
banken en VNO-NCW starten over mkb- nanciering in coronatijd om tegemoet te komen aan (branchespeci eke)
vragen van ondernemers."
Keizer wijst er ook op dat veel nancieringsregelingen van de overheid via nanciers lopen, zoals banken,
investeringsmaatschappijen of alternatieve nanciers en dat veel ondernemers pas gericht gaan zoeken wanneer zij
een nancieringsbehoefte hebben.

Garantieruimte
Keizer laat verder weten dat inmiddels 4.500 ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de BMKB-C waarbij 858
miljoen euro aan krediet is verstrekt. Op de GO-C is door 78 ondernemingen een beroep gedaan, waarbij 659 miljoen
euro aan krediet is verstrekt en middels de KKC is aan 1.188 ondernemingen in totaal 42 miljoen euro aan krediet
verstrekt. Volgens cijfers van Qredits (stand van zaken per 10 september) hebben in de eerste ronde (vanaf maart
2020) 4858 ondernemingen en in de tweede ronde (vanaf september 2020) 662 ondernemingen gebruik gemaakt van
uitstel van a ossing voor een maximum van 6 maanden. Met beide rondes uitstel is 5 miljoen euro van de in totaal 6
miljoen euro gebruikt.
Keizer: "Voor BMKB-C en Qredits is de uitputting stevig. Voor de GO-C en KKC blijft dit achter bij de verwachtingen en
met de beschikbaar gestelde omvang van de garantieruimte voor deze instrumenten. Het totale gebruik van de
garantieregelingen per 2 oktober ligt op circa 1,6 miljard euro. Het is met het oog op de onzekerheden ten aanzien van
de ontwikkeling van de coronacrisis belangrijk om garantieruimte beschikbaar te houden. Daarbij geldt ook dat de
verwachting is dat de externe nancieringsbehoefte weer zal toenemen nu de maatregelen van de banken ten aanzien
van uitstel van a ossingen (payment holiday) voor een groot deel per 1 oktober jl. zijn afgelopen, en op termijn andere
maatregelen uit het noodpakket zullen worden afgebouwd."
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Mkb'ers lopen risico's met alternatieve financiering
Het midden- en kleinbedrijf is qua nanciering steeds vaker aangewezen op
alternatieven voor de traditionele banklening. Maar daarmee lopen de
ondernemers wel een... 
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Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp
Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getro en
bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last
hebben van beperkende... 
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CBS: financiering mkb-bedrijven blijft op niveau
Tussen juli 2019 en juli 2020 had ruim een vijfde van de bedrijven in het
midden- en kleinbedrijf geld nodig van buitenaf. Dat was evenveel als het jaar
ervoor. 
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EIB ziet graag meer Nederlandse bedrijven
aankloppen voor financiering
Nog meer Nederlandse bedrijven zouden nanciering moeten aanvragen bij
de Europese Investeringsbank (EIB). 
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Qredits: 'Ondernemers snakken naar liquiditeit'
Qredits verstrekte in 2020 vijfduizend nieuwe kredieten, waarvan 1.400
corona-overbruggingskredieten door de kredietverstrekker zonder
winstoogmerk. Ook in het nieuwe... 

