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In de gemeenschappelijke verklaring die ik op 26 oktober jl. met de Nederlandse 

Vereniging van Banken en de Nederlandse Vereniging van 

Participatiemaatschappijen heb ondertekend, heb ik aangegeven voor het einde 

van het jaar minstens één pilot te steunen die kleinere ondernemers op 

individueel niveau zal helpen bij het formuleren van een goede kredietaanvraag. 

Met deze brief wil ik uw Kamer informeren dat ik inmiddels € 745.000,- 

beschikbaar heb gesteld om hiervoor 2 pilots te starten. De pilots zijn tot stand 

gekomen door privaat initiatief. Pilot 1 betreft CCQ Ondernemersdesk en pilot 2 

betreft MKB’er Kredietintermediair. 

 

Beide pilots hebben als doel om na te gaan of een “niet bancaire” tussenschakel 

tussen (kleine) ondernemers en banken een ondersteunende en 

kostenbesparende rol kan vervullen in de kredietaanvraag en het beheer voor het 

kleine segment MKB (kredietaanvragen tot € 250.000,-), zodat meer MKB 

bedrijven financiering kunnen verwerven. De pilots hanteren verschillende 

methoden hiervoor. Het ondersteunen van beide pilots brengt het voordeel met 

zich mee, dat ook de werking van twee verschillende methodes ten opzichte van 

elkaar getoetst kan worden. Na afronding van de pilots zal, voor zover mogelijk, 

een voorstel worden gedaan voor een zelfstandige businesscase en bestaansrecht 

zonder overheidsbemoeienis van een kredietintermediair. 

 

Pilot 1 CCQ Ondernemersdesk 

In deze pilot zal een platform worden ingericht dat de aanvraag, administratie en 

beheer van kredieten verzorgt. Het platform zal zorgen voor de compleetheid van 

de kredietaanvraag van de ondernemers, het opstellen van een concept offerte 

krediet en het ter fiattering aanbieden aan een financier. Na de kredietverlening 

door de financier zal het platform zorgen voor de monitoring van de 

kredietafspraken en de rapportage aan de bank. Het platform richt zich in eerste 

instantie op kredietaanvragen die onder de borgstellingsregeling kunnen worden 

gebracht (BMKB). Daardoor wordt het gebruik van deze regeling tevens 

gestimuleerd. De verwachting is dat het platform 1000 kleinere kredietaanvragen 

kan helpen indienen bij financiers. De lancering van het platform zal naar 

verwachting op 1 juli 2010 plaatsvinden. De pilot zal op 31 december 2011 

worden afgerond. Voor deze pilot heb ik eenmalig € 495.000,- beschikbaar 

gesteld. 
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Pilot 2 MKB’er Kredietintermediair 

In deze pilot zullen niet bancaire intermediaire partijen (m.n. adviseurs bij 

brancheorganisaties) worden opgeleid in de kredietaanvraag en gefaciliteerd met 

tools en software zodat ze kleine ondernemers kunnen helpen met hun 

kredietaanvraag. Hierdoor wordt het kredietaanvraagproces voor de kleine 

ondernemer goedkoper en toegankelijker. De verwachting is dat via deze pilot 

1000 kleine kredietaanvragen worden begeleid naar financiële instellingen. De 

lancering van deze pilot zal naar verwachting op 1 april 2010 plaatsvinden. De 

pilot eindigt op 31 december 2010. Voor deze pilot heb ik eenmalig € 250.000,- 

beschikbaar gesteld. 

 

Ik zal uw Kamer in het vierde kwartaal van 2010 informeren over de voortgang en 

resultaten van beide pilots. 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 

Minister van Economische Zaken 


