
Reactie ABN AMRO 
 
Ondernemen in coronatijden 

 
 Veel ondernemers beleven door corona zware tijden.  
 Met de recent aangekondigde maatregelen wordt het er voor ondernemers niet makkelijker 

op. Zeker als je als (oud) ondernemer in de privésfeer ook met moeilijke omstandigheden te 
maken hebt.  

 We voeren in deze periode veel klantgesprekken met ondernemers en corona is een vast 
gespreksonderwerp.   

 Met betaalpauzes en specifieke kredieten (o.a. Klein Krediet Corona, Borgstellingskrediet 
Midden en Klein Bedrijf-Corona) bieden we daar waar mogelijk support. Enerzijds proactief. 
Anderzijds kunnen ondernemers zich zelf ook melden bij ons melden om de support 
mogelijkheden te bespreken.  

 Als je meer wilt weten over coronasteun door banken, vandaag is er weer een nieuw overzicht 
uitgekomen van de bankensteun tot nu toe. Qua bedrag gaat het 33 miljard euro steun. Zie 
linkje naar de website van de NVB: https://www.nvb.nl/nieuws/financiering-bedrijven-door-
banken-in-coronatijd-komt-dit-jaar-uit-op-33-miljard-euro/ 

  
Rentes 
 
 Zoals je weet, hebben we eerder met jullie contact gehad over de hoogte van rentes. Toen 

ging het over consumentenkredieten. Nu gaat het om zakelijke kredieten, waarbij jouw vraag 
is of er sprake is van te hoge rentes.  

 Een rente voor de zakelijk krediet kent meerdere kostencomponenten:  
o Kosten die de bank maakt om geld aan te trekken (liquiditeit kosten) 
o Kosten van het kapitaal dat de bank met aanhouden (kapitaalskosten),  
o Operationele kosten (kosten die de bank maakt. Denk aan personeel, product 

ontwikkeling, due dilligence, computers etc),  
o Risicokosten (het risico dat er klanten zijn die de schuld niet terugbetalen). 
o Marge (inkomsten bank) 

 Op onze website vind je een filmpje met nadere uitleg over de opbouw van rentes op zakelijke 
leningen en kredieten: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/financieren/zakelijke-
lening/cbc/kredietaanvraag/kosten-krediet.html 

 De voorbeelden die je mailt betreft klanten met een Ondernemerskrediet. Dat is een krediet 
waar de klant zelf op ieder moment kan beslissen hoeveel hij tot een bepaalde limiet opneemt 
en voor hoe lang. Dat biedt de klant flexibiliteit maar dat heeft ook een kostprijs. De risico- en 
kapitaalkosten liggen bij dergelijke kredieten over het algemeen hoger dan bij andere vormen 
van krediet.   

 Overigens geldt dat we de rente op ons Ondernemerskrediet het afgelopen najaar hebben 
aangepast. De hoogte van het klanttarief is afhankelijk van onder andere het risicoprofiel van 
de klant, maar ligt op dit moment niet hoger dan 10%.   

 Op basis van jouw mail zie ik dat jullie een vergelijking maken met rentebenchmarks en op 
basis daarvan concluderen dat er te veel rente zou zijn betaald. Die conclusie kun je niet 
trekken. Om twee redenen:  

o Deze benchmarks zijn hier niet van toepassing.  
o Je laat de andere rentecomponenten buiten beschouwing. 

 De rentes die we rekenen op Ondernemerskredieten zijn marktconform.  
 Tot slot geldt bij de Ondernemerskredieten dat de klant (ook de klanten waarover je mailt) het 

krediet op elk gewenst moment zonder kosten kan aflossen en zonder opgaaf van reden kan 
opzeggen. De klant zit er dus op geen enkele wijze aan vast en kan op elk moment kiezen 
voor een andere oplossing en/of een andere aanbieder als hij niet tevreden is.  

  
Gesprekken 
 
 Tot slot is het goed om te weten dat in een van de gevallen die je mailt, vanwege de 

specifieke persoonlijke omstandigheden, meerdere keren is aangeboden om in gesprek te 
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gaan en te helpen. We hebben met deze klant de afgelopen 4 jaar veel contact gehad en 
oplossingsrichtingen geboden. Tot dusver heeft de klant daar geen gebruik van gemaakt. Als 
gevolg daarvan is de dialoog gestopt. We zijn echter zeker bereid om het gesprek weer op te 
pakken. Ook met de andere klant die je noemt, gaan we desgewenst graag het gesprek aan 
gaan.  

  


