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Alternatieve financieringsvormen in opkomst

Nieuwe kredieten
dienen zich aan
Uit onderzoek van ING en TNS Nipo onder 1.100 mkb’ers is
gebleken dat nieuwe financieringsvormen als crowdfunding,
informal investors en private equity nog maar door 2% van de
MKB-ondernemers wordt ingezet. Toch worden alternatieve
financieringsvormen in Nederland steeds belangrijker.
Volgens Willem Overbosch, medeoprichter van MKB Servicedesk is het niet zo
vreemd dat alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, factoring en
lenen via kredietunies in opkomst zijn.
“Eind 2008 zijn vooral de bancaire kredieten opgedroogd en dit is anno 2014
nog steeds het geval. Ondertussen is er in
Nederland een jaarlijkse kredietbehoefte
van € 34 miljard, waarvan 11 miljard
door het MKB gewenst is. Daarbij komt
nog dat de financiering van bedragen
onder de ton generiek veel geld kost, terwijl dit vaak de bedragen zijn waar het
binnen het MKB om gaat. Het feit dat
MKB-bedrijven vooral geld nodig hebben voor bedrijfsmiddelen of voor de verliesrekening , maakt de kans van slagen
voor het MKB om een bancaire lening te
krijgen veel kleiner. Voor hen is het dus
een noodzaak om alternatieve financieringsvormen te overwegen.”

voorelkaar.nl opgericht dat in het begin
met name voor ondernemers uit de creatieve sector erg populair was. Inmiddels
weten steeds meer ondernemers de weg
naar crowdfundingplatforms zoals
CrowdAboutNow (maximaal €
100.000,-) te vinden. “In 2013 is het aantal ondernemers dat gebruik maakte van
crowdfunding flink gestegen. In totaal

Gestage groei

werd er maar liefst € 32 miljoen door
middel van deze alternatieve financieringsvormen opgehaald, waarvan € 28
miljoen voor financiering van bedrijven
was bestemd. Met name innovatieve
IT-dienstverleners en start-ups maken er
gebruik van. Ook zie je in Nederland
concentraties van bedrijven die crowdfunding gebruiken. Onder andere in de
Randstad is het populair, maar meer land-

De alternatieve financieringsvormen zijn
sinds 2010 in Nederland aan een opmars
bezig. Met name crowdfunding maakt
een gestage groei door. MKB servicedesk
richtte zelf in 2010 al MKB crowdfunding op voor bedragen tot € 200.000,-.
Een jaar later brak in Noord-Amerika het
crowdfundingplatform Kickstarter door
en werd in Nederland het initiatief geld-
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inwaarts is crowdfunding ook bijvoorbeeld heel populair in Eindhoven waar de
Tu/e is gevestigd en in Maastricht waar
onder andere een aantal horecabedrijven
deze manier van financieren hebben
omarmd.”

Goed voorbereiden

Volgens Overbosch is het principe achter
crowdfunding te vergelijken met het faciliteren van transacties zoals dit bij een
beurs gebeurt. “Crowdfunding maakt
gebruik van platforms. Via dit platform
kan je anonieme partijen benaderen die
elk zelf bepalen of en met welk bedrag zij
jouw bedrijf of project financieren.
Meerdere financierders zorgen er dus
samen voor dat je het beoogde bedrag bij
elkaar krijgt. En net als bij andere financieringsvormen zoals een bancaire lening
moet je ook bij het benaderen van partijen via crowdfunding een prospectus,
een bedrijfsplan en een financieel verslag
overleggen. Bovendien ga je ook verplichtingen aan tegenover de partijen die
besluiten om jouw initiatief te steunen.
Zo heb je onder andere een terugbetalingverplichting waar een bepaalde termijn en
een bepaalde rente aan hangen.” Volgens
Overbosch moeten ondernemers die
crowdfunding willen gaan gebruiken het
proces dat erbij komt kijken niet onderschatten. “Wil je via crowdfunding voldoende financiële middelen binnenhalen,
dan zal je er veel tijd in moeten steken
om jouw project of bedrijf te verkopen
aan de crowd. Bovendien kan iedereen
online zien wat je doet, dus bedrijven die
werken met patenten en octrooien kunnen
beter een andere alternatieve financieringsvorm gebruiken. Daar staat als voor-

deel dan wel weer tegenover dat je veel meer directe feedback
vanuit de markt krijgt en dat de meeste crowdfundingplatforms
onder toezicht van de AFM staan.”

Combineren

Naast crowdfunding zijn er nog meer alternatieve financieringsvormen in Nederland beschikbaar.
Deze kunnen al dan niet worden gecombineerd met een bancaire
lening om aan het beoogde bedrag te komen. Dit wordt ook wel
stapelend financieren genoemd. Zo worden achtergestelde leningen door banken gelijkgesteld aan eigen vermogen, aangezien de
ondernemer het voorlopige eigendom en zeggenschap in het
bedrijf houdt. De overheid staat bovendien garant voor een deel
van de achtergestelde lening. Een dergelijke lening wordt verstrekt door het Nederlands MKB fonds, die ook de aanvraag van
de ondernemer beoordeelt en feedback geeft.

Kleine ondernemers met een realistisch ondernemersplan en de
juiste ondernemerschapskwaliteiten die een kapitaal tot €
150.000,- nodig hebben, kunnen ook gebruik maken van microfinanciering of microkrediet. Qredits Microfinancering Nederland,
een samenwerkingsverband tussen verschillende Nederlandse
banken en verzekeringsmaatschappijen, verstrekt microkredieten
tot € 50.000,- aan ondernemers uit heel Nederland. Ook zijn er
MKB-kredieten tot € 150.000,- mogelijk met een looptijd van
minimaal 1 en maximaal 10 jaar.
Daarnaast zijn verschillende organisaties actief die functioneren
als matchmaker tussen kapitaalzoekers en investeerders. Deze
organisaties bieden een online platform waarop ondernemers met
een financieringsbehoefte in contact worden gebracht met investeerders. Investeerders krijgen in ruil voor hun financiering zeggenschap en een deel van de winst.
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De alternatieven in Midden-Nederland
Kredietunie Midden-Nederland
Het initiatief voor de Kredietunie Midden-Nederland is genomen door vijf ondernemers die actief zijn in deze regio.
Zij ontvingen signalen van medeondernemers die moeite hadden om kredieten
te verkrijgen. Anderzijds kennen zij veel
ondernemers in de regio die beschikken
over kapitaal en dat graag willen aanwenden om medeondernemers te helpen. Toen de initiatiefnemers in
aanraking kwamen met het fenomeen
kredietunie, hebben zij besloten om dit
serieus te onderzoeken. In september
2012 is er een symposium gehouden in
Leusden om de interesse voor een kredietunie te toetsen. Daar waren dermate
veel positieve reacties, dat de groep besloot om het initiatief van de grond te tillen. Dit heeft in de zomer van 2013
geleid tot het aanstellen van een bestuur
die de opzet van de kredietunie ter hand
heeft genomen.
www.kredietuniebeheer.nl

Liquiditeitsprobleem

Er zijn ook diverse vormen van alternatieve financiering in opkomst die concurreren met de traditionele banken. Een
voorbeeld hiervan zijn de kredietunies.
Binnen een kredietunie hebben ondernemers binnen een branche of regio zich in
een coörporatie verenigd en leggen zij
geld in. Dit geld, meestal een maximumbedrag van € 200.000,-, wordt ter
beschikking gesteld aan mede-leden met
een financieringsbehoefte. Een bijkomend
voordeel is dat leden meestal ook de
nodige expertise hebben om de kansen en
risico’s in te schatten. Kredietunies staan
onder toezicht van de regelgeving voor
financiële instellingen zoals deze door de
AFM en De Nederlandsche Bank zijn
opgesteld.
Voor ondernemers die er an sich financieel gunstig voorstaan maar door bijvoorbeeld te laat betalende debiteuren een
liquiditeitsprobleem hebben, kunnen
eventueel overgaan op factoring, oftewel
financiering van facturen. Bij deze vorm
van debiteurenfinanciering kiest de ondernemer ervoor om de debiteurenportefeuille uit te besteden aan een extern
bedrijf dat de afhandeling van de debiteu-
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ren op zich neemt. De ondernemer ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage dat de
factormaatschappij in rekening brengt.
Ook buitenlandse debiteuren kunnen in de
dekking worden meegenomen. Factoring
is met name interessant voor groeiende
bedrijven die een debiteurenportefeuille
vanaf € 100.000,- hebben.

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Naast de bovengenoemde vormen zijn er
nog veel meer vormen van alternatieve
financiering zoals leasing (waarbij de kredietverstrekker bedrijfsuitrusting of
bedrijfsmiddelen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn
en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer), handel in
niet-genoteerde effecten (NPEX) en
bootstrapping (alternatieve, vaak creatieve methodes om omzet te genereren,
kosten te besparen en duur bankkrediet te
vermijden). Overigens geldt voor alle vormen van alternatieve financiering dat “een
goede verdieping in de werkwijze en
algemene voorwaarden en een goede
voorbereiding essentieel is”, aldus
Overbosch.

quiditeit gevoelig zijn voor de economi-
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Wilt u als ondernemer uw kansen verzilveren? Denkt u aan innovatie of een uitbreiding? Hiervoor heeft u waarschijnlijk
geld nodig, maar dat is onder de huidige
omstandigheden niet altijd even eenvoudig. MKB Kredietfaciliteit Gelderland kan
uitkomst bieden aan financieel gezonde
MKB-ondernemingen in Gelderland, die
op korte termijn door een te krappe lische crisis. De regeling richt zich op
ondernemingen met 10 - 250 werknemers in de provincie Gelderland die op
langere termijn een gunstig toekomstperspectief hebben. De regeling is bedoeld voor onderneming die actief zijn
binnen de maakindustrie, energie- en milieutechnologie of in de sectoren AgroFood, Life Sciences en High Tech.
www.ppmoost.nl
Meer informatie over alternatieve financieringsvormen en een complete lijst van
relevante partijen voor het MKB is onder
andere te vinden op
www.mkbservicedesk.nl en
www.ondernemerskredietdesk.nl.
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