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Vragen van de leden Aukje de Vries en Ziengs (beiden VVD) aan de
Ministers van Financiën en van Economische Zaken over het bericht «Gebrek
aan MKB-krediet remt groei Nederland» (ingezonden 28 november 2014).
Vraag 1
Kent u het bericht «Gebrek aan MKB-krediet remt groei Nederland» met de
informatie van de OESO dat tekortschietende kredietverlening aan het MKB
de economie afremt?1
Vraag 2
Deelt u de analyse en conclusies van het OESO-rapport op dit punt? Wat
vindt u van het feit dat de economische groei in Nederland wordt geremd
door MKB-krediet? Wat zou de groei kunnen zijn indien de kredietverlening
aan het MKB niet tekortschiet (prognose voor 2015 en 2016 is nu 1,4% en
1,6%)?
Vraag 3
Welke conclusies trekt u uit het feit dat nu wellicht één van de vier begin dit
jaar gepresenteerde scenario’s werkelijkheid wordt?2
Vraag 4
Wat doet u in het licht van dit bericht met de bij de behandeling van de
Tijdelijke Wet Resolutieheffing 2014 aangenomen motie De Vries-Van Hijum
(Kamerstuk 33 653 nr. 9), waarin de regering wordt verzocht in te grijpen om
de kredietverlening minder te belasten als de groei van de kredietverlening
aan het MKB enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of acuut krimpt?
Vraag 5
Wat vindt u van het feit dat een ECB-survey «on the access of finance in the
eurozone» van 12 november 2014 aangeeft dat het netto-percentage van
afwijzing van MKB-leningen in Nederland het hoogste is met 39%, na
Griekenland met 27%?3 Wat is daarvan de oorzaak?
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Vraag 6
Bent u het eens met de Europese Centrale Bank (ECB), die bij de presentatie
van de resultaten van de Comprehensive Assessment van de grote Europese
banken heeft aangegeven dat de bankbalansen geen beperkende factor meer
zijn voor de kredietverlening? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7
Welke mogelijkheden en welke maatregelen zijn er (mogelijk) om te zorgen
dat banken meer MKB-krediet kunnen gaan verstrekken c.q. welke (koppen
op) Nederlandse regels (of gebruik van lidstaatopties) beperken het verlenen
van MKB-krediet op dit moment? In hoeverre heeft het eenzijdig verhogen
van de hefboomratio naar 4% voor alleen Nederlandse banken een extra
negatief effect op de mogelijkheden voor banken om krediet te kunnen
verstrekken?
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