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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over betere toegang tot financiering voor kmo's
(2012/2134(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over een actieplan ter verbetering van de toegang 
tot financiering voor kmo's (COM(2011)0870),

– gezien het programma van de Commissie voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's, het zogenaamde "COSME"-programma (COM(2011)0834),

– gezien de "Small Business Act" voor Europa (COM(2008)0394), die de centrale rol van 
kmo's voor de economie van de EU erkent, de rol van kmo's wil versterken en hun groei en 
potentieel om banen te creëren wil bevorderen door een aantal problemen te verhelpen 
waarvan wordt aangenomen dat ze de ontwikkeling van kmo's belemmeren,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende Europese durfkapitaalfondsen (COM(2011)0860),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie regionale ontwikkeling en de 
Commissie juridische zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de invoering van strengere regels, met name voor financiële instellingen, in 
combinatie met de economische crisis de toegang tot financiering voor kmo's moeilijker 
maakt;

B. overwegende dat kmo's de ruggengraat van de EU-economie vormen en in de 27 lidstaten 
een belangrijke bron voor groei en werkgelegenheid zijn;

C. overwegende dat er verschillende soorten kmo's bestaan, die allemaal andere behoeften 
hebben;

Algemene aspecten
1. is ingenomen met het actieplan van de Commissie en met het brede gamma oplossingen voor 

kmo's;

2. is het met de Commissie eens dat het economisch succes van Europa in grote mate 
afhankelijk is van groei die wordt verwezenlijkt door kmo's;

3. benadrukt dat veel kmo's als gevolg van de crisis moeilijk toegang hebben tot financiering en 
dat kmo's nu aan strengere regels en criteria moeten voldoen dan vroeger;

4. benadrukt de verantwoordelijkheid van de banken om op slimme wijze in de economie en 
meer bepaald in kmo's te investeren; merkt op dat kmo's in bepaalde lidstaten geen 
problemen hebben om toegang te krijgen tot krediet; wijst erop dat er een kredietcrisis kan 
ontstaan als de investeringen tot een minimum worden beperkt;
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Diversiteit van kleine en middelgrote ondernemingen
5. herinnert de Commissie eraan dat kmo's verspreid over geheel Europa zeer heterogeen zijn, 

gaande van uiterst traditionele familiebedrijfjes tot snel groeiende ondernemingen, 
hightechbedrijven en startende ondernemingen;

6. wijst erop dat de Commissie in haar actieplan terecht veel nadruk legt op durfkapitaal als 
mogelijk middel voor meer financiering, maar dat dit soort financiering slechts voor een 
beperkt aantal kmo's geschikt is;

7. benadrukt dat er geen uniforme financieringsvorm bestaat en roept de Commissie op de 
ontwikkeling te steunen van een brede waaier aangepaste programma's en instrumenten, 
zowel op het gebied van eigen vermogen (bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale handelsfaciliteiten) als op het gebied van 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine bedrijfsobligaties en garantiefaciliteiten);

Kwetsbaarheid van kmo's
8. waarschuwt de Commissie dat er veel nieuwe en strengere regels zijn ingevoerd zonder dat er 

een globale, omvattende effectbeoordeling heeft plaatsgevonden; verzoekt de Commissie met 
klem een dergelijke beoordeling te verrichten, waarbij de aandacht met name uitgaat naar 
kmo's;

9. benadrukt dat kmo's zich vaak aan het eind van een lange cyclus bevinden en bijgevolg het 
meest worden getroffen door laattijdige betalingen en korte betalingstermijnen; is bijgevolg 
ingenomen met het initiatief van de Commissie om de lidstaten sterk aan te moedigen de 
Richtlijn betalingsachterstanden sneller uit te voeren;

Ondernemerschap professioneler maken
10. merkt op dat de gebrekkige elementaire financiële kennis van ondernemers een beperking 

vormt voor de kwaliteit van ondernemingsplannen en bijgevolg ook voor het succes van een 
kredietaanvraag; verzoekt de Commissie en de lidstaten bijgevolg beroepsopleidingssteun te 
verlenen aan potentiële ondernemers;

11. is van mening dat een cursus ondernemerschap deel moet uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed voorbereid ondernemingsplan de eerste stap is voor 
betere toegang tot financiering; verzoekt de Commissie en de lidstaten onverwijld financieel 
onderwijs in hun onderwijsprogramma's op te nemen;

12. benadrukt dat er in sommige lidstaten reeds een aantal goede praktijken bestaat om 
ondernemers beter voor te bereiden; verzoekt de Commissie de uitvoering hiervan in andere 
lidstaten te ondersteunen;

13. benadrukt dat regelmatige voorlichting van ondernemers en potentiële ondernemers over 
opleidingsinitiatieven, EU-financiering en EU-programma's voor kmo's onontbeerlijk is;

14. wijst erop dat begeleiding voor ondernemers die failliet zijn gegaan absoluut noodzakelijk is;

Transparantie
15. wijst erop dat kredietverleners de kredietinstrumenten beter kennen dan ondernemers en dat 

ondernemers niet altijd open communiceren met kredietverleners over hun ondernemingsplan 
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en hun langetermijnstrategie; benadrukt dat deze informatiekloof bij de bespreking van een 
kredietaanvraag problemen veroorzaakt; verzoekt de Commissie de bestaande goede 
praktijken te verspreiden inzake specifieke oplossingen voor de dialoog en de informatie-
uitwisseling tussen kredietverleners en ondernemers;

16. benadrukt dat wanneer een kredietverlener een kredietaanvraag afwijst, hij de ondernemer 
adequaat moet inlichten over de redenen voor de afwijzing en hij de ondernemer de kans 
moet geven te verzoeken om een herziening van dit besluit; verzoekt de Commissie 
duidelijke richtlijnen inzake transparantie vast te stellen;

17. merkt op dat wanneer kmo's een krediet vroegtijdig aflossen, zij de kredietverlener het 
financieringsverlies en vaak ook nog een boete moeten betalen, waardoor de totale kosten te 
hoog oplopen; verzoekt de Commissie in alle contracten meer transparantie betreffende 
vervroegde aflossing door kmo's voor te stellen en na te gaan of het mogelijk is een 
maximum in te stellen om de kosten van dit soort transacties te beperken;

18. merkt op dat kredietverleners bij de toekenning van een krediet aan kmo's naast de gewone 
bankgarantie vaak ook een bijkomende persoonlijke garantie eisen; waarschuwt dat strikte 
regels inzake kapitaaleisen de kredietverlener ertoe kunnen aanzetten deze bijkomende 
garantie te vragen, die voor kmo's een belemmering vormt voor de toegang tot financiering, 
en verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen om het gebruik ervan te beperken;

19. verzoekt de lidstaten de administratieve lasten bij het opstarten van een kmo en daarna te 
beperken; benadrukt dat het belangrijk is het aantal dagen te beperken dat nodig is om een 
nieuwe onderneming op te starten; verzoekt de Commissie goede praktijken te bestuderen die 
in alle lidstaten kunnen worden toegepast; verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk 
is één identificatienummer voor kmo's in te voeren, dat wordt opgeslagen in één Europese 
databank voor kmo's en onder meer alle financiële gegevens bevat, waardoor kmo's 
gemakkelijker een aanvraag kunnen indienen voor Europese en nationale programma's en 
financiering;

20. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het gebruik van kwalitatieve ratings te 
bevorderen als hulpmiddel om de kwantitatieve standaardbeoordeling van de 
kredietwaardigheid van kmo’s aan te vullen;

Nieuwe financieringsvormen
21. is ingenomen met de nieuwe financieringsprogramma's van de Commissie, die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van kmo's; verzoekt de Commissie verder EU-
financiering op maat van kmo's te ontwikkelen; benadrukt dat gefragmenteerde financiering 
moet worden vermeden en dat financiering enkel doeltreffend kan zijn als zij een aanzienlijk 
deel kan dekken van wat de betrokken kmo's nodig hebben;

22. merkt op dat kapitaalgaranties sterk gewaardeerd en gebruikt worden door kmo's en 
kredietinstellingen; is ingenomen met de inspanningen van de Commissie ter zake; verzoekt 
de lidstaten een passend kader voor kapitaalgaranties in te stellen;

23. verzoekt de Commissie de instrumenten voor risicodeling van de Europese Investeringsbank 
te versterken en te optimaliseren;

24. wijst erop dat in bepaalde lidstaten een recordbedrag aan spaargeld van gezinnen op 
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bankrekeningen staat; benadrukt dat door dit spaargeld van gezinnen te activeren, kmo's 
gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot financiering en de EU-economie kan heropleven; 
verzoekt de Commissie een voorstel voor de activering van dit spaargeld in te dienen, 
bijvoorbeeld door fiscale voordelen te introduceren die gebaseerd zijn op bestaande goede 
praktijken in de lidstaten;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zijn heel belangrijk voor de Europese Unie. Ze 
vormen de ruggengraat van de Europese economie en zijn een belangrijke bron voor groei en 
werkgelegenheid. Kmo's dragen in ruime mate bij aan het creëren van banen in de 27 lidstaten 
van de Europese Unie.

Kmo's zijn echter kwetsbaar. Dit is duidelijk gebleken in de nasleep van de crisis. Door de crisis 
zijn sommige kredietverleners voorzichtiger geworden om kmo's een krediet toe te staan. Soms 
te voorzichtig, want te weinig investeren kan eventueel tot een kredietcrisis leiden. Verder 
hebben de nieuwe en strengere regels voor onder meer financiële instellingen en kapitaaleisen 
die zowel de EU als de nationale autoriteiten hebben ingevoerd, ervoor gezorgd dat kmo's nu 
moeilijker toegang hebben tot financiering. Bovendien bevinden kmo's zich vaak aan het eind 
van een lange cyclus en worden ze bijgevolg het meest getroffen door laattijdige betalingen en 
de betalingstermijnen die momenteel gangbaar zijn.

Uit besprekingen met de betrokkenen over de problemen die kmo's ondervinden om toegang tot 
financiering te krijgen, zijn diverse punten aan het licht gekomen. Blijkbaar zijn de 
kredietverleners niet in alle lidstaten even voorzichtig bij het toestaan van een lening aan kmo's. 
In sommige lidstaten is er de afgelopen jaren immers een recordbedrag in kmo's geïnvesteerd.

Anderzijds zijn alle betrokkenen het erover eens dat de Europese en de nationale autoriteiten 
behoedzaam moeten zijn wanneer ze nieuwe regels inzake kapitaaleisen vaststellen. Aangezien 
er geen globale effectbeoordeling bestaat die alle verschillende regels bestrijkt, zijn de gevolgen 
voor de financiële sector en de toegang tot financiering voor kmo's hoogst onzeker. Hoe dan ook 
moet een overreactie van kredietverleners op de nieuwe kapitaaleisen eveneens worden 
vermeden. 

Er worden ook andere structurele problemen genoemd, die reeds bestonden en niet rechtstreeks 
in verband staan met de crisis. Een van de grote problemen bij de onderhandelingen over een 
kredietcontract is de informatiekloof tussen kmo's en kredietverleners. Beide partijen zijn het 
erover eens dat betere communicatie ertoe moet leiden dat de kredietverleners de kredietbehoefte 
van een kmo beter begrijpen en dat de kmo's meer inzicht krijgen in de verschillende 
kredietmogelijkheden. Anderzijds kunnen regelmatiger toezicht op de financiële situatie van 
kmo's en een elementaire financiële kennis snellere onderhandelingen bevorderen.

Ook het gebrek aan transparantie bij bijvoorbeeld de vervroegde aflossing van een lening is een 
probleem voor kmo's. Het financieringsverlies en de bijkomende boete zijn vooraf niet altijd 
goed vastgesteld. Soms zijn de totale kosten voor een vervroegde aflossing zo hoog dat kmo's 
deze niet kunnen betalen, waardoor het onmogelijk is hun investering en kredietbesluit te 
herzien. 

Vanwege strengere kapitaaleisen vragen kredietverleners naast de gewone bankgarantie nu vaak 
ook een bijkomende persoonlijke garantie. Dit kan voor ondernemers een bijkomend obstakel 
zijn om een kmo op te richten of er verder in te investeren.

De betrokkenen stellen zelf enkele oplossingen voor om de toegang tot financiering voor kmo's 
te verbeteren: 1) professionalisering van de sector; 2) betere samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen kmo's en kredietverleners; 3) regelmatiger toezicht op de financiële situatie 
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van kmo's; 4) vaststelling van duidelijke regels inzake het gebruik van (persoonlijke) garanties; 
5) vaststelling van duidelijke regels inzake de vervroegde aflossing van een krediet, mogelijke 
boetes en de berekening van de winstderving;
Het actieplan van de Commissie ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmo's bevat 
een aantal goede voorstellen en oplossingen. Aangezien "de kmo" niet bestaat, moet worden 
benadrukt dat er geen uniforme oplossing voorhanden is en dat de verschillende soorten kmo's 
allemaal andere behoeften hebben.

Bijgevolg is de rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie, maar wil hij toch 
benadrukken dat durfkapitaal, waarop de Commissie in haar actieplan terecht veel nadruk legt, 
slechts voor een beperkt aantal kmo's een geschikte financieringsvorm voor groei is. Daarom 
verzoekt hij de Commissie ook alternatieve financieringsmechanismen te ondersteunen.

In deze tijden van crisis hebben gezinnen de neiging te sparen in plaats van te consumeren. In 
bepaalde lidstaten staat een recordbedrag aan spaargeld van gezinnen op bankrekeningen. 
Daarom verzoekt de rapporteur de Commissie na te gaan hoe de EU en de lidstaten de activering 
van spaargeld kunnen bevorderen door bijvoorbeeld fiscale voordelen te introduceren.


