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MKB tour

De Nederlandse Vereniging van Banken 
bezoekt dit jaar samen met de verschil
lende brancheverenigingen ondernemers 
in Nederland. Daarnaast organiseren zij 
samen een bijeenkomst waarin onder
nemers meegenomen worden in het ver
anderend financieringslandschap en de 
rol van banken daarin. Op Bank|Wereld 
Online zijn de filmpjes van de werk
bezoeken terug te zien en verslagen van 
de bijeenkomsten te lezen. 

De NVB en LTO Nederland organiseerden gezamenlijk op 18 april de 
bijeenkomst ‘Boer zoekt financiering, samen oogsten met de bank’. 
Waarom? Calon: “De landbouw is voor een groot deel door banken ge
financierd. De spelregels veranderen continu, wij willen daarover graag 
met banken van gedachten wisselen. Wanneer we tegen elkaar uitspre
ken wat er beter kan, kunnen we van elkaar leren en kan het begrip voor 
elkaar groeien.”
Buijink: “De landbouwsector heeft te maken met banken die zich sinds 
de crisis anders opstellen dan vroeger. Dat heeft best wat ongemak gege
ven. Vanuit de NVB vinden we het belangrijk het verhaal vanuit het veld 
te horen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Ik hoop dat we elkaar 
over en weer kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren.  Ook met 
andere brancheverenigingen gaan we dergelijke bijeenkomsten organi
seren, dit is de eerste van een serie.”

Hoe ervaren de leden van LTO de expertise van banken als het gaat om 
de agrarische sector? Calon: “De kostenreductie en automatisering bij 

banken hebben er toe geleid dat er met de mensen veel kennis verdwijnt. 
De meeste boeren in mijn omgeving hebben een universitaire  of HBO
opleiding. Als zij een financiering komen aanvragen, komen ze goed 
beslagen ten ijs. Ze willen een gelijkwaardige gesprekspartner treffen. Ze 
zitten niet te wachten op iemand die alleen maar spreadsheets opleest.” 
Buijink: “Eens. Accountmanagers bij de banken moeten meedenken 
met de boer en niet alleen maar aftikken. Zeker ook wanneer het gaat 
over thema’s als duurzaamheid of het naast elkaar benutten van ver
schillende financieringsvormen.”

Hoe belangrijk is het thema duurzaamheid voor LTO en de banken?
Buijink: “Banken willen daaraan een bijdrage leveren. We kijken bij 
financiering naar een duurzame drieslag; het gaat over risico’s, over 
rendement, maar ook over impact op het milieu en de omgeving.” 
Calon: “Die aandacht voor verduurzaming is echt een grote verandering. 
Banken kijken niet langer alleen naar de zwarte cijfers op de korte ter
mijn maar ook naar de duurzaamheid op langere termijn.”

Is de angst dat de nieuwe kapitaaleisen voor banken vanuit Bazel 
nadelig zullen uitpakken voor de kredietverlening aan agrariërs 
terecht? Buijink: “Onderdeel van de nieuwe voorstellen vanuit Bazel 
is om een zogenoemde outputvloer te introduceren, waardoor de 
waarde van het onderpand, bij boeren vaak land, minder goed wordt 
meegenomen. De risicogewichten gaan daardoor omhoog en dat kan 
de prijs van financiering beïnvloeden. Dus die angst begrijp ik wel. De 
plannen van Bazel zijn nu even bevroren, maar het is belangrijk alert te 
blijven.”
Calon: “De NVB en LTO zitten op dit punt gelukkig al op één lijn. Het is 
daarbij belangrijk verschil te maken tussen grondgebonden landbouw  
en nietgrondgebonden landbouw. Er zijn banken die verschrikkelijk veel 
grond of huizen onder de financiering hebben zitten. Die assets zijn niet 
zomaar weg. Als je kijkt hoe hun leverage is en wat ze voor eigen vermo
gen moeten aanhouden, dan is dat een tikkie overdreven. Er worden ons 
eisen opgelegd die vanuit een wereldoptiek best begrijpelijk zijn, maar 
in Nederland volstrekt onnodig zijn.” 

Marc Calon, u bent nu drie maanden voorzitter van LTO Nederland en 
zelf akkerbouwer. Merkt u dat het financieringslandschap verandert?
Calon: “Zeker. Tegenover de strengere eisen die banken stellen staat dat 
er voor boeren andere mogelijkheden voor financiering bij zijn gekomen: 
buitenlandse banken, crowdfunding, financiering via familie. We zagen 
dat ook tijdens ons gezamenlijke werkbezoek aan boerderij De Groote 
Voort. Dat neemt niet weg dat banken onmisbaar blijven voor financie
ring van agrarische bedrijvigheid.”

Raakt de rol van banken door alle innovatieve, alternatieve 
financieringsvormen niet steeds meer uitgespeeld? Buijink: 
“Wij vinden het als banken een goede ontwikkeling dat het 
financieringslandschap zich verbreedt en dat ondernemers meer en 
meer verschillende financieringsbronnen gaan mixen of stapelen zoals 
we dat ook wel noemen. De rol van banken verandert gestaag maar 
banken hebben de ambitie om de belangrijkste financier van het mkb te 
blijven.”
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