
 

Financieren blijft lastig voor kleine bedrijven 

Financiers nog altijd streng voor MKB’ers 
Hoewel de economie en de markt van financiering aantrekt, blijft het voor kleine bedrijven lastig 
om aan financiering te komen. Kleine bedrijven worden nog altijd veel vaker afgewezen voor een 
krediet dan grote bedrijven. Slechts 51 procent van de kredietaanvragen van kleine bedrijven 
wordt volledig gehonoreerd. Dat blijkt uit de financieringsmonitor 2015-1 van Panteia in opdracht 
van het ministerie van Economische zaken. 

Afwijzingspercentage 

Voor grote bedrijven (250+ medewerkers) is financieren juist weer heel makkelijk geworden. 
Maarliefst 96 procent ontvangt volledige financiering na aanvraag. In het middenbedrijf (50-250 
medewerkers) is dat 64 procent, maar in het kleinbedrijf(0-50 medewerkers) dus slechts 51 
procent. 

Hoge rente, scherpe eisen 

Kleinere bedrijven betalen ook een hogere rente, worden vaker om onderpand gevraagd en 
hebben vaker te maken met verscherping van de acceptatiecriteria door banken en 
andere financiers. Waarom? Door toegenomen risico’s en strengere eisen die gesteld worden aan 
kapitaalbuffers zijn banken sinds de crisis strenger in het verlenen van kredieten. Ook zijn veel 
mkb’ers zelf getroffen door de crisis, waardoor ze minder zekerheden kunnen bieden aan een 
financier. 

Geld van familie, vrienden en leveranciers 

Steeds minder kleine bedrijven stappen daarom naar de huisbank voor extra geld (slechts 35% in 
2014). Vaker wordt privévermogen gebruikt en een beroep gedaan op familie en vrienden (10%). 
16 procent van het kleinbedrif doet een beroep op leveranciers, 5 procent stapt naar een andere 
bank en 32 procent zoekt het bij andere bronnen. 
De snelle verschuiving van bancaire financiering naar alternatieve financiering is opmerkelijk. 
Vorig jaar bezag 74 procent van alle bedrijven in Nederland de eigen huisbank als belangrijkste 
geldbron, nu is dat slechts 44 procent. 

Gestapeld financieren 

Steeds vaker bestaat bedrijfsfinanciering uit een mix van financieringsvormen, -typen en -
bronnen. Ook wel gestapeld financieren genoemd. Ondernemingen raken steeds meer 
vertrouwd met alternatieven voor bankfinanciering. In 2013 zag 29 procent alternatieven, in 
2014 is dit toegenomen tot 37 procent. 
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