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Dienstbaar krediet kan
niet zonder relaties
Helen Toxopeus en Peter Blom

Een goed krediet bestaat niet alleen uit een geslaagde transactie, maar ook uit het
meewegen van het grotere geheel waarin dit krediet wordt verleend. De auteurs vangen
dit onder de noemer ‘dienstbaar krediet’ en sluiten aan bij de literatuur die kredietverlening een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid toebedeelt, niet alleen uit
sociaal en duurzaam oogpunt, maar ook voor een goed functionerende economie op de
langere termijn. Het begrip dienstbaar krediet werken zij uit aan de hand van de driespan
kennen, vertrouwen en dienen (Rupert e.a., 2016). De auteurs onderzoeken onder welke
voorwaarden kennen, vertrouwen en dienen zowel binnen relatiegericht als transactiegericht bankieren vorm kan krijgen. Zij concluderen dat, om dit te bereiken, inbedding
van het krediet in een relatie cruciaal is.

samenvatting

Inleiding 1
Een boeddhistische gemeenschap in Groot-Brittannië verkreeg recentelijk een krediet.
Dit was mogelijk omdat ze aan de bank konden laten zien dat ze een belangrijke invulling gaven aan het leven van hun leden, en dat er al jaren stabiele kasstromen vanuit
de leden (vrijwillig) naar deze gemeenschap vloeiden. Was de kredietaanvraag in een
gestandaardiseerd kredietmodel gegoten, dan was deze waarschijnlijk afgewezen. De
lening was bancair verantwoord, omdat de maatschappelijke inbedding bij dit krediet
werd onderkend als een belangrijke drager van de zekerheid die de bank nodig heeft.
Door aandacht te besteden aan het geheel waarin de kredietaanvraag plaatsvond, wist
de ‘relatiebankier’ de aanwezige relaties letterlijk te waarderen, terwijl een ‘transactiebankier’ de niet-contractuele geldstromen waarschijnlijk als te risicovol had beoordeeld.
Dienstbaar krediet verlenen betekent voor een bank: de betekenis van de onderneming
in het grotere geheel te kunnen en willen inschatten.
Recentelijk is Spotcap, een online bedrijfskredietverlener, tot de Nederlandse markt
toegetreden. Op basis van online verstrekte ondernemingsgegevens krijgt een ondernemer binnen twee werkdagen via internet al dan niet toegang tot krediet, wat flexibel opgenomen en afgelost kan worden. Het krediet wordt verstrekt op basis van een algoritme
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dat de huidige bedrijfsgegevens en publiek toegankelijke informatie over de ondernemer
analyseert. Er komt geen ontmoeting of gesprek aan te pas.
Deze voorbeelden illustreren de kernvraag van dit artikel: kunnen relatiegericht en
transactiegericht bankieren dienstbaar krediet tot stand brengen, en zo ja, onder welke
voorwaarden? Deze vraag is relevant vanwege de opkomst van transactiegericht bankieren, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het speelveld van banken is drastisch
veranderd door deregulatie, internationalisering, nieuwe vormen van kapitaalverstrekking en technologische ontwikkelingen, die de kosten van het opslaan en verwerken
van informatie continu verlagen (Rajan, 2005). De term ‘relatiebankieren’ ontstond niet
toevallig rond de tijd dat er andere vormen van bankieren bij kwamen (Boot, 2000).
Relatiebankieren is nu slechts een van de mogelijke leentechnieken om een krediet te
verstrekken. Kredietbeslissingen kunnen bijvoorbeeld ook primair op basis van financiële data, de ‘credit score’ van een onderneming of de waardering van het onderpand
gemaakt worden (Berger & Udell, 2006).
Mocht Augustinus dit laatste hebben gehoord, dan had hij zich waarschijnlijk
verwonderd afgevraagd: waar blijft de liefde in deze kredietbeslissing? Die vraag stellen
wij hier ook, waarbij we het begrip liefde in het kader van bancaire kredietverlening vervangen door het begrip dienstbaarheid (aan het grotere geheel). Onze onderzoeksvraag
luidt: is dienstbaar krediet mogelijk in relatiegericht en transactiegericht bankieren, en
zo ja, onder welke voorwaarden?
Eerst omschrijven we in dit artikel de kredietfunctie van banken en gaan dieper in
op de manier waarop relatiegericht en transactiegericht bankieren invulling geven aan
het kredietproces. Vervolgens definiëren we het begrip dienstbaar krediet en werken we
dit uit in de drie kwaliteiten kennen, vertrouwen en dienen. We gebruiken de genoemde
invulling van dienstbaar krediet en relatiegericht versus transactiegericht krediet, om
stapsgewijs antwoord te geven op onze hoofdvraag. We sluiten af met een discussie en
concluderen dat dienstbaar krediet niet kan zonder relaties.

Banken als kredietverleners
Een van de meest richtinggevende functies van banken in onze samenleving is het
bepalen wie kredietwaardig is en daarmee wie van de aanvragers hun geplande economische activiteit kan uitvoeren of uitbreiden: ‘To gain access over current resources
(...) one simply has to convince others that one will fulfill one’s promise to deliver goods
(money) in the future in return for what one receives today – that one is, in other words,
credit worthy. And it is natural, given the economic importance of ascertaining whether
individuals or firms are credit worthy, that institutions develop which specialize in
ascertaining creditworthiness’ (Stiglitz & Weiss, 1988).
Het bepalen van kredietwaardigheid betekent in de praktijk: omgaan met asymmetrische informatie tussen kredietverstrekker en kredietnemer (Stiglitz & Weiss, 1981).
Kredietverstrekkers schatten in wat de kwaliteit is van de kredietnemer (om ‘adverse
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selection’ tegen te gaan) en monitoren dat het krediet op de afgesproken wijze wordt
ingezet, om ‘moral hazard’ te voorkomen (Berger & Udell, 2002).
We richten ons in dit artikel specifiek op de bank als kredietverlener. Banken zijn
niet de enige partijen zijn die krediet verlenen – krediet kan evengoed worden opgehaald
op financiële markten, door middel van het uitgeven van bedrijfsobligaties – maar ze
kunnen wel als invloedrijk beschouwd worden, vanwege de mogelijkheid om ‘nieuw
krediet’ te scheppen door middel van het vergroten van de bankbalans (Bernanke, 2007;
McLeay, Radia & Thomas, 2014). Ook zijn financiële markten vaak niet toegankelijk voor
kleinere ondernemingen, waardoor banken vaak de enige mogelijke bron van krediet
vormen voor deze bedrijven (Berger & Udell, 2002; Brancati, 2014), al brengt de groei
van ‘peer to peer’- en crowdfundingmarkten daar op dit moment enige verandering in
(Forbes, 2015; Massolution, 2015).

Instrumenteel of dienstbaar krediet
Kredietwaardigheid wordt vaak uitsluitend bepaald op basis van de kans op terugbetaling ervan. Wij gaan hier echter een stap verder en sluiten met de term dienstbaar
krediet aan bij de literatuur die kredietverlening een bredere verantwoordelijkheid
toebedeelt (o.a. Campiglio, 2016; Weber, Diaz & Schwegler, 2014; Scholtens, 2006).
Kredietverlening beïnvloedt, naast het succes van kredietgever en -vrager, ook het soort
economische activiteit dat doorgang vindt. Bredere ontwikkelingen in de samenleving,
zoals de hoeveelheid schone lucht, hoogwaardige banen, producten en dienstverlening,
culturele ontwikkeling en de inrichting van de leefomgeving worden indirect gestuurd
door wie er wel en niet krediet ontvangen.
Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van banken, als het gaat om de bredere effecten van hun kredietverlening? We onderscheiden twee visies: die van smalle en van
brede verantwoordelijkheid.

Smalle verantwoordelijkheid (instrumenteel krediet)
Vanuit dit perspectief zijn banken verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van
de eigen balans. Eventuele externaliteiten die ontstaan als gevolg van de al dan niet gefinancierde bedrijvigheid zijn de verantwoordelijkheid voor niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s) of de overheid. Ngo’s doen dit door middel van filantropie en acties in het publieke
domein rondom onderwerpen die mensen, groepen en de samenleving als geheel raken.
De overheid kan externaliteiten aanpakken via belasting, subsidies of het opzetten
van markten. Via gereguleerde markten kan aan publieke goederen een prijs worden
toegekend, waardoor er zorgvuldiger mee wordt omgegaan in de bedrijfsvoering (zoals
in het geval van CO2-emissies; zie MacKenzie, 2009).
Markten zijn zo het regulerende mechanisme, waarbij de overheid imperfecties corrigeert die door ngo’s aan de kaak zijn gesteld, en waarbij marktpartijen worden geacht
de markt te volgen volgens de wetten van vraag en aanbod – ook banken.
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Brede verantwoordelijkheid (dienstbaar krediet)
Banken dragen, naast de genoemde smalle verantwoordelijkheid, ook indirect verantwoordelijkheid voor de externe effecten van de bedrijven die zij financieren. Daarom
behoren zij het effect op de samenleving – waar de onderneming onderdeel van is – mee
te nemen in een besluit tot kredietverlening, ook wanneer de externe effecten niet van
invloed zijn op de terugbetaalcapaciteit van dit bedrijf (Campiglio, 2016).
Deze manier van denken en handelen is bijvoorbeeld terug te vinden bij banken die
de Global Alliance of Banking on Values (GABV) vormen en banken die de Equator principles, een convenant voor verantwoorde projectfinanciering, onderschrijven (Scholtens
& Dam, 2007; Weber, 2013). Ook de bankierseed, een morele code ontwikkeld door de
Nederlandse bankensector, heeft als doel een beroep te doen op een bredere verantwoordelijkheid van banken richting klant en samenleving (Boatright, 2013).
Het nemen van een brede verantwoordelijkheid in de kredietverlening door het
meewegen van de betekenis van het krediet in het grotere maatschappelijke geheel,
ook wanneer dit niet direct ten goede komt aan de private winsten van de bank of
de kredietvrager, omschrijven we in dit artikel als dienstbaar krediet. Het op deze
manier invulling geven aan de bankbalans zien wij als een cruciaal ingrediënt voor
maatschappelijk betrokken bankieren. We onderzoeken wat dienstbaar krediet in de
praktijk betekent en of – en zo ja, hoe – dit tot stand kan komen in zowel relatiegericht
als transactiegericht bankieren.

Relatiegericht versus transactiegericht krediet
Een bankkrediet verstrekken kan op verschillende manieren; de leentechniek die wordt
gebruikt is vaak afhankelijk van de bank zelf en het soort bedrijf dat krediet aanvraagt.
Leentechnieken van banken kunnen worden ingedeeld aan de hand van de volgende vier
factoren (Berger & Udell, 2006):
—— primaire bron van informatie (zoals de relatie of financiële verslaglegging);
—— beleid ten aanzien van screening en zekerheden (zoals trackrecord, taxatiewaarde
van onderpand);
—— structuur van de kredietovereenkomst (zoals eigenaarschap en onderpand);
—— monitoring van strategieën en mechanismen.
Relatiegericht bankieren onderscheidt zich vooral door het onderhouden en inzetten
van een relatie met de kredietvrager als primaire informatiebron en monitoringstrategie. Boot (2000) definieert relatiebankieren als ‘het verstrekken van financiële dienstverlening door een financiële intermediair die investeert in het verzamelen van eigen,
klantspecifieke informatie en de waarde van deze klantspecifieke tijdsinvestering evalueert op basis van meerdere interacties met deze klant in de tijd, verdeeld over verschillende producten’. Daarbij is bij relatiegericht lenen de informatie vaak moeilijk overdraagbaar (‘zacht’) en kan deze ook worden verzameld door middel van direct contact
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met de stakeholders rondom de ondernemer (zoals leveranciers, klanten en aanpalende
bedrijven; Berger & Udell, 2006).
Bij transactiegericht krediet verkrijgen banken de informatie voor hun kredietbeslissing door middel van het vergaren van uiteenlopende soorten overdraagbare
informatie (‘harde cijfers’). De meest bekende transactieleentechniek is ‘financial
statement lending’: hierbij wordt, als primaire informatiebron en voor primaire zekerheid, gekeken naar de financiële verslaglegging – in het bijzonder de verhouding tussen
het eigen vermogen en vreemd vermogen – en de mogelijkheid om het krediet uit verwachte toekomstige kasstromen terug te betalen. Bij ‘credit scoring’ wordt primair via
kredietregistratiebureaus
gekeken naar de kredietgeschiedenis van (de
eigenaar van) het bedrijf
en wordt de persoonlijke
terugbetaalcapaciteit
als zekerheid gezien. Bij
‘asset-based lending’
wordt het krediet primair verschaft op basis van de waarde van het onderpand (zoals
inventaris, voorraden en debiteuren). De waarde van dit onderpand wordt gedurende
de looptijd van de lening bijgehouden en bepaalt de hoogte van de kredietlimiet. ‘Factoring’ betekent dat vorderingen op klanten (‘accounts receivable’) verkocht worden,
om liquiditeit vrij te spelen. Tot slot is leasen een transactietechniek die zich sterk verbindt met het object, waarbij de financier zelfs eigenaar wordt en het object verhuurt in
plaats van financiert, met alle mogelijke tussenvormen (Berger & Udell, 2006).
Al deze leentechnieken (op basis van transactie of relatie) zijn manieren om asymmetrische informatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat de bank het kredietrisico
goed kan inschatten, zolang er een relatie met de klant is (‘probability of default’) en wat
dit voor de bank potentieel aan verliezen oplevert (‘loss given default’).

Is dienstbaar krediet mogelijk in
relatiegericht en transactiegericht
bankieren, en zo ja, onder welke
voorwaarden?

Dienstbaar krediet in relatiegericht en transactiegericht bankieren
Is het mogelijk om tot dienstbaar krediet te komen in zowel relatiegericht als transactiegericht bankieren, en zo ja, hoe? Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk
om tot een verdere concretisering van het begrip dienstbaar krediet te komen. We putten
hiertoe inspiratie uit Rupert e.a. (2016) die het augustijnse begrip van liefde/caritas nader
uitwerken en toepassen op de onderneming (p. 23): ‘De onderneming dient als onderdeel
van de maatschappij de belangen van de verschillende groeperingen en is tegelijkertijd
afhankelijk van diezelfde groeperingen. Daarom is het nodig die groeperingen te kennen
en het vertrouwen in die groeperingen te hebben, te verkrijgen en te behouden. In de
dienstvaardigheid aan deze groeperingen komt de wederkerigheid nog het meest expliciet naar voren, aangezien daar een dienen aan zichzelf besloten ligt.’
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Wij gebruiken de begrippen kennen, vertrouwen en dienen als centrale voorwaarden
om het begrip dienstbaar krediet in te vullen. Hiermee sluiten we aan bij het inleidende
artikel van dit themanummer (Van Geest, Commandeur & Langerak, 2016) en onderzoeken we of en hoe deze voorwaarden in het kredietproces bij zowel relatiegericht als
transactiegericht bankieren vorm kunnen krijgen.

Kennen
Het begrip ‘kennen’ werd door Augustinus veel breder geïnterpreteerd dan het rationele
of intellectuele kennen; hij refereerde aan weten wat er omgaat in het hart van de ander,
zoals verlangens, angsten, plannen, gedachten, emoties en overpeinzingen (Rupert e.a.,
2016). Kennen komt voort uit liefde en respect voor de ander, in plaats van dat het slechts
een instrument is om het eigenbelang te dienen. Het kennen van de kredietvrager is de
eerste stap in een kredietverleningsproces dat wordt gekenmerkt door het overwinnen
van asymmetrische informatie (Stiglitz & Weiss, 1981). De centrale voorwaarde voor het
kennen van de ondernemer is daarom: verkrijgt de kredietgever toegang tot de informatie die nodig is om een dienstbare kredietbeslissing te maken?
Binnen relatiegericht bankieren ontstaat het kennen door een relatie op te bouwen
met de ondernemer. Hierdoor gaat de bank de betekenis van het krediet in een groter geheel begrijpen: niet alleen vanuit de beleving van de bank, maar ook vanuit de beleving
van de ondernemer en zijn omgeving. Vanuit deze aandacht voor het geheel zal hij ook
reageren op onverwachte omstandigheden; dit is wezenlijk voor de bank bij het verstrekken van vertrouwen.
Informatie over de bredere betekenis van het krediet wordt logischerwijs onderdeel van deze informatievergaring. Het lijkt onmogelijk om informatieverstrekking te
beperken tot harde feiten en cijfers, wanneer bank en ondernemer fysiek met elkaar
in gesprek zijn. In theorie kan een gesprek zich beperken tot het overdragen van harde
feiten die van belang zijn vanuit het perspectief van zekerheden voor de bank, maar de
vraag is of dit het gesprek de moeite waard maakt. Het betekenisvolle kennen ontstaat
wanneer de relatie ook bestaat uit het bespreken van ‘wat er omgaat in het hart van de
ander’ (Rupert e.a., 2016). Wat beweegt de ondernemer om de onderneming verder te
ontwikkelen? Hoe staat de ondernemer in het leven? Wat betekent deze ondernemer in
het grotere geheel waarin hij opereert? Hoe ziet en ervaart men dat zelf? Hoe worden er
kansen gecreëerd voor anderen en voor toekomstige generaties?
Het kennen in relatiegericht bankieren omvat zowel instrumentele informatie
als informatie over de bredere betekenis van het krediet. De kunst van het kredietverstrekken is om deze soorten informatie aan elkaar te relateren. Waar en hoe komt de
passie van de ondernemer tot uitdrukking in de cijfers? Voorbeelden zijn te hoge verwachtingen bij een ambitieuze, opportunistische ondernemer, of te veel buffers en te
weinig plannen en innovatie als er juist angst is om te ondernemen en de bijbehorende
risico’s te nemen.
Inzicht in de terugbetaalcapaciteit is een vereiste om een krediet te verstrekken.
Daarnaast kan het begrijpen van de sociaaleconomische context waarin het krediet
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wordt verstrekt meer zekerheid geven over hoe de ondernemer met onverwachte omstandigheden zal omgaan, of hij goed is ingebed in de markt en een goede relatie heeft
met relevante stakeholders. Het is voor de ondernemer tevens belangrijk dat ook de
bank inzicht in het grotere geheel inbrengt. De bank kan vaak beter duiden wat de sectorbrede en macro-economische ontwikkelingen zijn, en aangeven voor welke uitdagingen de sector van de ondernemer staat.
We concluderen dat het verkrijgen van informatie over de bredere betekenis van
het krediet over de ondernemer in relatiegericht bankieren op een natuurlijke wijze ontstaat, mits de relatiebankier hiernaar bij het contact met ondernemer en stakeholders
naar op zoek gaat en de ondernemer deze informatie deelt.
Binnen transactiegericht bankieren moet informatie over de bredere betekenis
van het krediet en de ondernemer ten eerste in harde, overdraagbare feiten worden
uitgedrukt, om tot het dienstbare kennen te komen. Maar kan dat wel? Wij denken (tot
op zekere hoogte) van wel, hoewel hier een grote uitdaging ligt. Meetbare omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld indicatoren zoals de CO2-uitstoot, het aantal banen dat wordt
gecreëerd door de onderneming, of het gewicht en de samenstelling van het bedrijfsafval. Er zijn talloze initiatieven, bedrijven en wetenschappers die zich toeleggen op het
meetbaar maken en rigoureus onderzoeken van omgevingseffecten van ondernemingen
en dit ook rapporteren in de verslaglegging, zodat daar ook door kredietverleners op
gestuurd kan worden (Maas, 2009; Maas & Liket, 2010, 2011).
De invloed van het krediet op de bredere omgeving van de ondernemer is echter
vaak zo veelzijdig en complex, dat veel van deze effecten (nog) niet goed in cijfers uit te
drukken zijn. Wanneer we tijdens het transactiegerichte kredietverstrekken tot kennen
willen komen, met aandacht voor het grotere geheel, zal feitelijke en overdraagbare
informatieverzameling vaak tekortschieten.
Informatieverzameling over de bredere betekenis van het krediet ontstaat bij
transactiegericht bankieren niet vanzelf tijdens de informatieverzameling, wat
bij relatiegericht bankieren wel vaak het geval is. Wanneer al dan niet via externe
partijen informatie wordt verzameld (bijvoorbeeld over kredietverleden, waarde van
het onderpand of van debiteuren), wordt er geen informatie geleverd over zaken als
de drijfveren van de ondernemer of de verwachte maatschappelijke impact van zijn
onderneming. De kredietgever moet daarom bereid zijn zich buiten de bestaande informatiebronnen te begeven of externe partijen in te schakelen (zoals hierin gespecialiseerde kredietbureaus) om informatie over de bredere betekenis van het krediet te
verzamelen.
De mate waarin deze contextuele informatie hard en overdraagbaar gemaakt kan
worden, evenals de vraag wie deze informatie gaat verzamelen en hiervoor de kosten
gaat dragen, zijn grote uitdagingen om bij transactiebankieren in te schatten of de ondernemer voldoende geschikt is om effectief te handelen in een veranderende economische realiteit.
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Vertrouwen
Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde om tot het daadwerkelijk kennen van elkaar
te komen; daardoor durft men zich kwetsbaar op te stellen ten opzichte van de ander.
Tegelijkertijd is vertrouwen een gevolg van het proces van kennen, waardoor ‘er een
relatie ontstaat op basis van een intrinsieke motivatie om van betekenis te zijn voor de
ander’ (Rupert e.a., 2016). Vertrouwen maakt gebruik van kwetsbaarheid en moed uit
liefde, in plaats van angst (Bovenberg, 2014).
Wij formuleren de centrale voorwaarde van vertrouwen als volgt: is de kredietgever in staat om, gegeven de aanwezige informatie, een ingebedde kredietbeslissing te
nemen, waarin de maatschappelijke inbedding wordt meegenomen? Een dienstbare
omgang met ‘facts and figures’ is daarvoor noodzakelijk. In dat geval ontstaat vertrouwen op basis van de toekomst en de manier waarop de ondernemer met die onzekere
toekomst zal omgaan.
Vertrouwen is de kern van elke kredietrelatie en kan verschillende oorsprongen
hebben, variërend van de waardebepaling van het onderpand, tot de beoordeling van
financiële projecties van de onderneming en de kwaliteit van de ondernemer. Wanneer
is dit vertrouwen dienstbaar? Daarvoor moet het vertrouwen aan beide zijden voortkomen uit de motivatie om van betekenis te zijn voor de ander. Dit houdt in dat de bank
zijn beslissing niet alleen maakt op basis van zekerheden (zoals onderpand), maar er
vertrouwen in heeft dat dit krediet de ondernemer dient en dat het bedrijf of project
waarvoor het bedoeld is daadwerkelijk kans van slagen heeft.
Tijdens het kredietverleningsproces moet vertrouwen ontstaan in de betekenis van
de economische activiteit voor anderen. Hierbij hoort het vertrouwen dat de gefinancierde onderneming een positief verschil zal maken voor de consumenten en een goede
relatie met leveranciers onderhoudt, maar ook voor toekomstige generaties betekenisvol
is, door zorgvuldige omgang met de omgeving waarin de onderneming haar activiteiten realiseert. Door de transactie in te bedden in de dimensies ruimte en tijd, gaat het
mondiale belang en dat van volgende generaties meetellen en komen vraagstukken als
klimaat en de verhouding tussen arm en rijk welhaast vanzelfsprekend in het vizier van
bankier en ondernemer.
Een belangrijke voorwaarde om een krediet op deze manier te verstrekken, is de
capaciteit van de kredietgever om met aandacht voor de omgeving waarin het krediet
plaatsvindt een gegrond vertrouwen te ontwikkelen. De kredietgever moet in staat zijn
deze informatie allereerst te verkrijgen (kennen) en vervolgens zorgvuldig te interpreteren (vertrouwen).
Bij relatiegericht bankieren is de relatiebankier de aangewezen persoon om de
inschatting te maken van de betekenis van het krediet in het grotere geheel waarin het
wordt verstrekt. Tijdens de relatie met de (potentiële) kredietnemer wordt informatie
verzameld, waaruit dit inzicht en vertrouwen bij de relatiegericht bankier kan groeien.
Dit kunnen persoonlijke gesprekken zijn of bedrijfsbezoeken, maar ook het kennen van
de directe stakeholders en de sector waartoe de onderneming behoort.
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Hoewel waardering van onderpand, financiële verslaglegging en andere feitelijke
informatie onderdeel uitmaken van het kredietproces bij relatiegericht bankieren, is
het voor een dienstbaar kredietproces van belang dat de kredietgever in staat is het
vertrouwen niet slechts te baseren op de terugbetaalcapaciteit van de ondernemer,
maar ook op het vertrouwen in de meerwaarde van de economische activiteit die tot
stand wordt gebracht met het krediet. Juist wanneer harde voorspellende gegevens
ontbreken, is het individuele oordeelsvermogen van de relatiebankier cruciaal. Vanuit
dit perspectief zouden de meest ervaren relatiebankiers zich moeten richten op
kleinere en jongere ondernemers, voor wie het vaak lastig is om de kredietwaardigheid aan te tonen. Het aannemen, opleiden en ontwikkelen van goede relatiebankiers
is daarom een belangrijke voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van dienstbaar
vertrouwen.
Bij transactiegericht bankieren wordt tijdens de kredietaanvraag harde overdraagbare informatie verzameld, op basis waarvan al dan geen vertrouwen ontstaat. Dit
gebeurt meestal door deze gegevens volgens gestandaardiseerde modellen te verwerken.
Het ontwikkelen van dienstbaar vertrouwen binnen transactiebankieren hangt af van
de capaciteit van kredietbeslismodellen, en van het vermogen van de bankiers die deze
modellen bouwen om de aanwezige omgevingsinformatie zorgvuldig mee te wegen
in het kredietmodel. Stakeholderreferenties en -data van de ondernemer en publieke
online informatie leveren een surrogaat voor een persoonlijke, dienstbare benadering
en kunnen deels effectief zijn, omdat ze ook kunnen objectiveren. Op het moment dat de
informatie over het grotere geheel waarin ondernemers opereren kan worden gedigitaliseerd, kan deze informatie de transactie dienen.
Wat echter onverminderd belangrijk blijft, is welke betekenis we aan deze informatie toekennen, bijvoorbeeld via algoritmes die worden geprogrammeerd. De uitdaging is het in cijfers omzetten van dienstbaarheid aan het grotere geheel en dit te laten
meewegen in modellen, ook als dit het risico verhoogt of het financiële rendement op
korte termijn verlaagt. Zonder zorgvuldige en brede duiding van de data oriënteert het
vertrouwen zich te veel op data en niet op de mens, de omgeving en de betekenis van de
economische activiteit, en de onderlinge samenhang daarvan.

Dienen
Wanneer de ander in staat wordt gesteld zijn talent te ontwikkelen en tevens op fouten
wordt gewezen, is er sprake van het dienen van de ander (Rupert e.a., 2016). In breder
perspectief is dienen ook het mogelijk maken van de cultuuropdracht van de mens, en
deze tot zijn recht laten komen. Dit aspect komt ook sterk naar voren in de definitie van
‘agapè’ van Govert Buijs (2012): iemands concrete commitment aan het openbloeien van
iemand of iets anders, op weg naar gedeelde vreugde (ook en juist wanneer die bloei en
daarmee de vreugde bedreigd wordt).
De centrale voorwaarde om te komen tot dienen in het kredietproces formuleren
wij als volgt: zijn kredietgever en kredietnemer bereid om tot een wederzijds dienend
kredietproces te komen, en dit zodanig uit te voeren dat kennen en vertrouwen steeds
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opnieuw worden getoetst? Hierbij gaat het vooral om een dienstbaar proces, de wisselwerking tussen beide partijen en het streven naar een gezamenlijk hoger plan, met
begrip voor elkaars belang.
De economische wetenschap heeft zich lange tijd vooral beziggehouden met markten en hoe subjecten zich daarin gedragen. Het als rationeel beoordeelde streven naar
eigenbelang zou uiteindelijk in ieders belang zijn. In de afgelopen decennia worden er
steeds meer relationele
principes ingebracht in de
economische wetenschap,
zoals samenwerking
(Axelrod & Hamilton,
1981; Vollan & Ostrom,
2010). Het model van
wederzijdse hulp werd al
(veel) eerder geïntroduceerd, door de ecoloog Kropotkin (1908), als reactie op de darwinistische ‘survival of the fittest’-theorie. Wederzijdse hulp is in de kern een economie
die uitgaat van dienstbare samenwerking met en voor elkaar. Economie op deze manier
begrepen is een sociaal fenomeen.
Het begrip dienen, gedefinieerd als ‘de behoefte van de medemens als motief voor
het eigen handelen’, gaat terug naar het sociale gebaar dat aan elke economische activiteit ten grondslag ligt (Brüll, 1984). De vreugde is gedeeld, wanneer het dienen wederzijds
is; door belangen parallel te laten lopen, profiteren beide partijen van de uitwisseling
(Bovenberg, 2014). Doelgericht nastreven van het welzijn van zowel jezelf als de ander,
resulteert in goede relaties en institutionele samenwerkingsvormen, en leidt daarmee op
macroniveau tot een goed functionerende economie (Bovenberg, 2015).
Wanneer we de economie omschrijven als het dienen van wederzijdse belangen,
vervullen banken daarin een bijzondere rol. Banken zijn geen gewone ondernemingen.
Als sector hebben zij een ongeschreven maatschappelijk contract van wederzijdse
dienstverlening. De banken zorgen voor de financiering van de reële economie en de
samenleving staat impliciet borg voor de banken – dat laatste alleen in extreme situaties
en als de buffers zijn uitgeput. De crisis van 2008 heeft geleerd dat die buffers niet stevig
genoeg waren. De belangrijkste aanbeveling van de Commissie Structuur Nederlandse
Banken is dan ook te streven naar een dienstbaar en stabiel bankwezen, waarbij deze
commissie dienstbaar wil zeggen ‘dat in Nederland actieve banken op maatschappelijk
verantwoorde wijze alle bancaire producten en diensten leveren, die de Nederlandse
economie, burgers en bedrijven nodig hebben in hun ontwikkeling’ (Commissie Structuur Nederlandse Banken, 2013).
Banken dienen de samenleving wanneer ze (bedrijfs)activiteiten mogelijk maken
door krediet te verstrekken op basis van zorgvuldige informatievergaring, kredietbeoordeling en het aangaan van een kredietovereenkomst, waarbij zowel de transactie als de
betekenis van het krediet in het grotere geheel wordt meegewogen.

Belangrijk bij relatiegericht
bankieren is de capaciteit van de
relatiebankier om informatie in te
winnen en mee te laten wegen
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Tot slot is dienende kredietverlening ook de dienstbare omgang met onverwachte
omstandigheden. Kredietcontracten zijn nooit volledig, en bij tegenslag kan binnen een
kredietovereenkomst gezocht worden naar win-winsituaties, binnen de mogelijkheden
van beide partijen, in plaats van zich alleen te richten op eigenbelang. Dienen binnen
kredietverlening heeft daarom als belangrijke voorwaarde dat banken bereid zijn zich
dienstbaar aan de samenleving op te stellen en dat partijen tijdens het krediet op dienende wijze met elkaar omgaan. Er is sprake van wederkerig dienen, wanneer ondernemers op zorgvuldige wijze een krediet bij een bank aangaan. Door zichzelf via een
bank te financieren, en daarmee onderdeel uit te maken van een grotere portfolio aan
kredieten, zorgt de ondernemer voor het aangaan, spreiden en aanvaardbaar maken van
risico’s, waardoor de samenleving zichzelf verder kan ontwikkelen.
Binnen relatiegericht bankieren wordt de bereidheid tot het meewegen van de omgevingsbelangen van het krediet positief beïnvloed door de langetermijninbedding van
de bankier in de gemeenschap en de sector waarin de ondernemer werkzaam is. Het dienen van de ondernemer tijdens de kredietrelatie, ook bij onverwachte omstandigheden,
wordt vergemakkelijkt wanneer de kredietrelatie is ingebed in een langetermijnrelatie,
waardoor de situatie in een breder kader kan worden geplaatst en er beter geholpen
kan worden. Het wederzijdse dienen in de kredietverlening ontstaat vanwege langetermijnbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de ondernemer en de doelen die de bank
daarmee bijvoorbeeld realiseert voor spaarders en aandeelhouders. Bij een goede kennis
van elkaars motivatie en ambitie om het grotere geheel te dienen, is er meer kans dat er
automatisch gestreefd wordt naar win-winsituaties tijdens het kredietproces. Het succes
van beide partijen is met elkaar verweven.
Het wederzijdse dienen bij transactiegericht bankieren is sterk afhankelijk van
de manier waarop, ondanks het transactiegerichte kredietproces, de bank bereid is de
omgevingsgerelateerde langetermijnambities van bank en onderneming mee te wegen.
Dit kan ten koste gaat van financiële winsten op de korte termijn; bovendien zijn bank
en onderneming bij transactiebankieren niet vanzelfsprekend voor een langere periode
met elkaar verbonden. Deze bereidheid ontstaat niet vanzelf en is ook lastig te implementeren, vanwege de huidige beperkingen van het in cijfers overdraagbaar maken van
de bredere betekenis van het krediet. Gezien de datagedreven manier van kredietverstrekken, bestaat er de valkuil dat tijdens de looptijd van het krediet onverwachte omstandigheden (zoals een onderpand dat in waarde daalt) niet met oog voor het grotere
geheel tegemoet worden getreden, vanwege gebrek aan inzicht en betrokkenheid bij de
ondernemer.
In tabel 1 vatten we, op basis van de voorgaande discussie, samen aan welke
voorwaarden kredietbeslissingen binnen relatiegericht en transactiegericht bankieren
moeten voldoen, om dienstbaar ingevuld te kunnen worden.
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Tabel 1. Voorwaarden voor dienstbaar krediet bij relatiegericht en transactiegericht bankieren.
Voorwaarden dienstbaar krediet

Relatiegericht bankieren

Transactiegericht bankieren

Kennen (mogelijkheid om kredietvrager te leren

Bankier verdiept zich in de bredere betekenis van

Informatie over de bredere betekenis van het

kennen)

ondernemer en krediet; ondernemer en stake-

krediet wordt gestandaardiseerd, overdraagbaar

holders zijn bereid informatie te delen

gemaakt (harde cijfers) en verzameld, bijvoorbeeld door middel van nieuwe informatiebronnen

Vertrouwen (bredere betekenis van krediet kun-

Bankier beschikt over expertise om de bredere

Kredietbeslismodellen worden zo ontworpen en

nen meewegen in kredietbeslissing)

betekenis van het krediet zorgvuldig mee te

geprogrammeerd, dat de bredere betekenis van

wegen bij de kredietbeslissing

het krediet zorgvuldig wordt meegewogen

Dienen (bereidheid de relatie op lange termijn

Inbedding van het krediet in een relatie zorgt

Informatieverzameling en beslismodellen

te onderhouden en ook de onzekerheid ervan

voor langetermijnbetrokkenheid en inzicht in de

worden bewust zo ingericht, dat de bredere

te dragen)

bredere betekenis van het krediet

betekenis van het krediet wordt gemeten en
meegewogen (zowel bij aangaan van krediet, als
tijdens looptijd)

Discussie: de toekomst van dienstbaar krediet
Dit artikel heeft tot doel de vraag te beantwoorden: kunnen relatiegericht en transactiegericht bankieren beide dienstbaar krediet tot stand brengen, en zo ja, onder welke
voorwaarden? We definiëren dienstbaar krediet als het nemen van een bredere verantwoordelijkheid, door de betekenis van het krediet in een groter geheel mee te wegen. We
hebben relatiegericht bankieren en transactiegericht bankieren van elkaar onderscheiden door middel van de primaire bron van informatie die wordt gebruikt voor het krediet, namelijk enerzijds de relatie met de ondernemer (relatiebankieren) en anderzijds
overdraagbare data over de ondernemer (transactiebankieren). Door dienstbaar krediet
uit te werken in de drie begrippen kennen, vertrouwen en dienen voor zowel relatie- als
transactiebankieren, zijn we tot drie voorwaarden voor dienstbaar krediet gekomen. Een
bank moet a informatie kunnen verzamelen over de bredere betekenis van het krediet
(kennen), b de capaciteit hebben om deze omgevingsgerelateerde informatie zorgvuldig
mee te wegen om tot vertrouwen te komen (vertrouwen), en c bereid zijn het krediet te
verstrekken en te onderhouden op een wederzijds dienende wijze (dienen).
Wanneer we zowel relatiegericht krediet als transactiegericht krediet langs deze
voorwaarden beschouwen, vinden we een natuurlijke match tussen dienstbaar krediet
en relatiegericht bankieren, vanwege de inbedding van de informatieverzameling en het
kredietproces in de relatie tussen bank en ondernemer, en door langetermijnbetrokkenheid bij de ondernemer die tot een meer dienende houding kan leiden. Een belangrijk
aandachtspunt bij relatiegericht bankieren is dat de capaciteit van de relatiebankier,
om informatie in te winnen en mee te wegen, van groot belang is. Het is daarom zaak te
investeren in de ontwikkeling en opleiding van relatiebankiers, wanneer het streven is
dienstbaar krediet te verstrekken.
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Het voldoen aan de voorwaarden van dienstbaar krediet bij transactiegericht bankieren
is uitdagender. Ten eerste is het ingewikkeld om een bedrijf echt te kennen aan de hand
van harde cijfers over de bredere betekenis van het krediet; zeker wanneer het de kredietaanvraag van een kleiner of jonger bedrijf betreft, vanwege beperkte beschikbaarheid. Er bestaan veel initiatieven van waaruit er hard aan wordt gewerkt om informatie
over meer algemene maatschappelijke effecten van een onderneming breder beschikbaar te maken en meer betekenisvol te laten zijn, zoals True Price, dat de maatschappelijke kosten en baten laat meewegen in de prijsvorming (De Pelsmacker, Driesen & Rayp,
2005; True Price, Deloitte, EY & PwC, 2014). Dit kan inzicht verschaffen. De daadwerkelijke betekenis van de ondernemer voor zijn omgeving (de impact) blijft vaak lastig in te
schatten, al wordt hieraan gewerkt (Maas & Liket, 2011).
De tweede voorwaarde is dat de kredietbeslissing op een weloverwogen manier
wordt gemaakt (vertrouwen), en dat contextuele informatie zorgvuldig in beslismodellen wordt verwerkt; ook wanneer dit ten koste kan gaan van financieel rendement op
korte termijn. Dat vraagt om een bewuste strategische beslissing van de bank. Datzelfde
geldt tot slot voor het wederzijdse dienen: zonder langetermijnrelatie met de kredietvrager is er geen natuurlijke betrokkenheid van de bank, en kunnen investeringen in de
klantrelatie niet worden uitgesmeerd over de langere termijn. Incidentele gebeurtenissen die vragen om commitment van de bank – bijvoorbeeld als de ondernemer in het
nauw komt – zijn vaak omstandigheden waar de ‘cijfers niet meer kloppen’. De bank
moet dan bereid zijn om een dienende inschatting van de situatie te maken. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat toenemende toegankelijkheid van data, mits zorgvuldig geïnterpreteerd en meegewogen, ervoor kan zorgen dat ook transactiegericht
bankieren in de toekomst meer dienstbaar wordt.
Wat betekent deze analyse voor de toekomst van dienstbaar krediet? We duiden
drie ontwikkelingen in de samenleving die kunnen bijdragen aan de toekomst van
dienstbaar krediet: technologische ondersteuning, robuuste maar niet-rigide regulering,
en cultuurverandering en toenemend rolbesef van banken.

Technologische ondersteuning
Technologie kan, door het verlagen van transactie- en informatiekosten, het ‘zien van
het gelaat van de ander’ vergemakkelijken. Informatiekosten blijven dalen en hierdoor ontstaan Big Data, maar ook goedkoper een-op-eencontact (zoals een persoonlijk
kredietgesprek via Skype). Wanneer productie-, consumptie-, distributie- en afvalketens van ondernemingen transparant worden, evenals informatie over het effect van
producten en dienstverlening, wordt het automatisch gemakkelijker om deze informatie mee te wegen in een kredietbeslissing. Technologie kan echter ook tot anonimiteit
leiden, waardoor inzicht in het krediet als onderdeel van een groter geheel juist minder
belangrijk wordt.
De kern van de invloed van technologie hebben we zelf in de hand: welke informatie
wordt beschikbaar gemaakt en welke informatie wordt meegewogen in kredietbeslissingen? Hoe dienstbaar zijn onze beslismodellen? Wanneer algoritmes ontwikkeld worden
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om snelle kredietbeslissingen te kunnen maken op basis van persoonlijke kredietscores,
leidt dit tot andere kredietbeslissingen dan wanneer er door investeerders wordt gekeken naar persoonlijke videoboodschappen (zoals dat op veel crowdfundingplatformen
gebruikelijk is). De ene is nuttig vanuit de transactie, de andere – mits goed toegepast –
om de bredere betekenis van de ondernemer te duiden.
Technologie kan dienstbaar krediet ondersteunen, wanneer dit ervoor zorgt
dat informatie over de bredere betekenis van het krediet meegewogen wordt in een
kredietbeslissing, en wanneer het partijen bij elkaar kan brengen die, door een krediet
overeenkomst aan te gaan, elkaars doelstellingen willen versterken. Gebruikers van
het deelautobedrijf SnappCar konden bijvoorbeeld via crowdfunding achtergestelde
obligaties aanschaffen en waren vanwege hun betrokkenheid wellicht bereid meer
risico te nemen.
Ook kan het succesvol afronden van een crowdfundingcampagne voor transactiegericht bankieren als harde informatie gelden over de maatschappelijke betekenis van
de ondernemer, voor een daaropvolgende kredietaanvraag bij een bank; de ondernemer
heeft immers laten zien dat hij mensen aan zich kan binden. Zo komt het belang van
relaties wellicht weer via de achterdeur binnen, bij transactiegericht bankieren.

Robuuste maar niet-rigide regulering
Regulering vloeit voort uit de wederzijdse afhankelijkheid van banken en samenleving.
De samenleving heeft banken nodig en banken hebben de overheid nodig. Dienstbaar
krediet bij relatiegericht bankieren vraagt vooral een ‘principle-based’ toezicht, met
sterke aandacht voor cultuur. Bij transactiegericht bankieren is er meer aandacht nodig
voor de integriteit van de onderliggende data en modellen.
Hogere kapitaaleisen aan banken stellen, heeft maatschappelijke voor- en nadelen.
Het voordeel is minder risico voor de samenleving op de korte termijn; het nadeel is een
risicoaverse samenleving met op de langere termijn minder ontwikkeling. Het stapelen
van regelgeving gaat ten koste van de dynamiek en diversiteit van het bankwezen. Banken worden log en groot en dreigen protocolmachines te worden, waar juist geen ruimte
meer is voor dienstbaar krediet.
Een ‘level playing field’ betekent niet een uniform speelveld, maar een gelijkwaardige uitgangspositie voor klein en groot, gespecialiseerd of algemeen. Toezicht gaat in dat
verband over proportionaliteit, met het oog op diversiteit. Robuuste regulering is nodig;
de valkuil is de werkelijkheid in al zijn aspecten te willen controleren.

Cultuurverandering en toenemend rolbesef
Een groter bewustzijn van de maatschappelijke betekenis en potentie om een verandering in gang te zetten van banken en kredietverlening, zowel bij het publiek als bij
banken zelf, draagt bij aan meer dienstbaar krediet. Zonder duidelijk rolbesef kan er
geen gerichte cultuurverandering plaatsvinden. Wanneer banken zich bijvoorbeeld
medeverantwoordelijk voelen voor het tegengaan van klimaatverandering, kunnen ze
dit realiseren via hun keuzes bij kredietverlening.
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Risicomodellen zullen zich meer gaan richten op systemische langetermijnrisico’s van
kredietverlening, waarmee wordt ingespeeld op het toenemende belang van de bredere
betekenis van het krediet (UNEP, 2015). Investeringen in het beter kunnen beoordelen
van bredere effecten van kredietverlening, zowel via de relatie als via de transactie, kunnen tot betere inzichten en wellicht ook betere keuzes leiden.

Tot besluit
In dit artikel onderzoeken we de mogelijkheid om zowel bij relatiegericht bankieren als
bij transactiegericht bankieren tot dienstbaar krediet te komen, geoperationaliseerd in
de begrippen kennen, vertrouwen en dienen (Rupert e.a., 2016). We zien een natuurlijke
rol weggelegd voor relatiegericht bankieren bij het verstrekken van dienstbaar krediet.
De vanzelfsprekendheid van het meewegen van de impact op het grotere geheel is groter
wanneer de kredietbeslissing plaatsvindt op basis
van een langerlopende relatie met de ondernemer;
bovendien komt er, via
relaties, op een natuurlijke wijze contextuele
informatie beschikbaar.
Of een relatiegericht krediet daadwerkelijk dienstbaar wordt verstrekt, ligt voor een
groot deel aan de kwaliteit en het individuele oordeelsvermogen van de relatiebankier. Bij
transactiegericht bankieren moet informatie over de bredere betekenis van het krediet,
ook als die de kredietwaardigheid niet direct beïnvloedt, overdraagbaar worden gemaakt
en proactief worden verzameld. De uitdagingen zitten zowel in bereidheid als in het vermogen tot meewegen van deze informatie, terwijl de maatschappelijke betekenis van het
krediet in veel gevallen (nog) niet goed meetbaar is. Technologische ontwikkeling, regulering en cultuurverandering kunnen, mits goed ingezet, tot grotere bereidheid van banken,
slimmere informatieverzameling en meer dienstbare kredietbeslissingen leiden.
Uiteindelijk is er geen sprake van dienstbaarheid, als het niet om mensen gaat en
wat er tussen mensen gebeurt als ze met oprechte interesse samenwerken. ‘Want waar
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’, is een belofte van
Jezus (Mattheus 18:20) en duidt op deze voorwaarde voor liefde. Relatiegericht bankieren brengt mensen samen; transactiegericht bankieren brengt informatie en modellen
samen. Dienstbare kredietverlening kan niet zonder relaties. Dat sluit de emancipatorische en technologische mogelijkheden die transactiebankieren in zich draagt geenszins
uit, maar moet geen doel op zich worden.
Vandaag de dag lijkt de datagedreven ontwikkeling zo krachtig dat het tijd is voor
meer aandacht en waardering voor de menselijke relatie, waarbij deze gekend kan worden, de mogelijkheid van vertrouwen geeft en tot wederzijdse dienstbaarheid leidt. •

conclusies

De datagedreven ontwikkeling lijkt
nu zo krachtig, dat het tijd is voor
meer aandacht en waardering voor
de menselijke relatie
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