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Kwaliteitsleningen MKB worden
toegankelijk voor beleggers
De opkomst van regiepartijen heeft de hypotheekmarkt ﬂink opgeschud. Deze partijen hebben
institutionele beleggers toegang gegeven tot aantrekkelijke rendementen in deze miljardenmarkt.
Datzelfde staat te gebeuren op de MKB-leningen markt.
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gediversiﬁeerde portefeuille binnen de perken. Bovendien

De markt voor MKB-leningen vertoont sterke overeen-

gaat het om leningen met zekerheden, zoals bedrijfspanden

komsten met de hypotheekmarkt vóór de komst van de
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lenen aan Nederlandse MKB’ers een bijdrage leveren aan
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Dit biedt een kans voor institutionele beleggers. Een
gediversiﬁeerde portefeuille met kwaliteits MKB-leningen
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leningen. Maar daar gaat verandering in komen.

bekend zijn met het concept van regiepartijen. «
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