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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000065/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds, 

Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen 
namens de ALDE-Fractie 

Betreft: Ondersteuningsfactor voor kmo's 

Kmo's maken 99,8 % uit van alle ondernemingen in de EU, genereren 55 % van het totale bbp in de 
EU en bieden werk aan ca. 75 miljoen EU-burgers. Een van de belangrijkste factoren die hun groei 
tegenhouden is de toegang tot financiering.  

Kmo's zijn voor de financiering van hun activiteiten overwegend aangewezen op leningen via banken. 
Om deze reden en gezien de toenemende regeldruk als gevolg van de financiële crisis is met de 
verordening kapitaalvereisten (CRR) een kapitaalverminderingsfactor voor leningen aan kmo's – de 
zogeheten ondersteuningsfactor voor kmo's (SME supporting factor - SF) – ingevoerd, zodat 
kredietinstellingen gemakkelijker leningen aan deze specifieke groep bedrijven kunnen verstrekken.  

Met het oog op de periodieke evaluatie van de SF heeft de Europese bankenautoriteit onlangs een 
enquête afgerond naar de impact van de SF op bankleningen aan kmo's. Het slotdocument, dat 
bedoeld is om informatie aan te leveren voor het verslag van de Commissie over de impact van 
eigenvermogensvereisten bij leningen aan kmo's, zal in het eerste kwartaal van 2016 worden 
gepubliceerd. 

Kunt u gezien het bovenstaande antwoord geven op de volgende vragen: 

1. Kan de Commissie al een voorlopige beoordeling geven van de impact van de SF op 
bankleningen aan kmo's? 

2. Gaat de Commissie in haar verslag ook na wat de interactie van de SF is met andere 
regelgevingsvereisten, zodat onnodige lasten bij de toepassing van het instrument worden 
beperkt? 

3. Beoordeelt de Commissie in haar verslag ook de kalibrering van de SF, waaronder omvang en 
drempels, en zal zij in staat zijn een duidelijk antwoord te geven op de vraag of het instrument 
tijdelijk of permanent wordt verlengd? 

Ingediend: 6.4.2016 
Doorgezonden: 8.4.2016 
Uiterste datum beantwoording: 15.4.2016 


