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Financiering verkrijgen bij de bank blijft lastig voor MKB-bedrijven.
Gelukkig zijn er nieuwe financieringsbronnen in opkomst,
waardoor het steeds

makkelijker wordt
om op een andere manier financiering te verkrijgen.

ICP Corporate Finance belicht 8 nieuwe financieringsmogelijkheden.
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In de afgelopen jaren is de gang naar de bank
voor een financiering steeds moeilijker gebleken.
De eisen die banken stellen aan kredieten zijn
structureel strenger geworden. Banken moeten
voldoen aan hogere kapitaaleisen en willen minder
risico lopen. Vooral kredieten van bedragen tussen
de € 50.000 en € 500.000 zijn voor ondernemers
moeilijk te krijgen bij de gevestigde financiële
instellingen, zeker als de resultaten de afgelopen
jaren onder druk hebben gestaan of als men actief
is in een sector die krimpt zoals bijv. de automotive
sector.
Dit schaadt de economie. Want tussen de ondernemers die afgewezen worden en die daardoor
niet kunnen investeren, zit misschien wel een
aankomende Apple of Talpa.
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie heeft een Expertgroep Bedrijfsfinanciering
gevraagd aan te geven hoe de kredietverlening kan

worden verbeterd. Een van de aanbevelingen van
deze expertgroep is: vergroot de financieringskeuzes
van het MKB.
De grote vraag is: welke alternatieven zijn er
voor het MKB, afgezien van lenen bij de bank,
aandelen uitgeven, informal investors zoeken
en ‘fools, family and friends’?
Het EIM is nagegaan welke mogelijkheden nieuwe,
alternatieve financieringsvormen bieden en vond
8 alternatieven. Het verdient aanbeveling om de haalbaarheid van de verschillende financieringsvormen
goed te laten beoordelen en een adviseur in de arm
te nemen die de kennis en kunde in huis heeft om
de financiering succesvol te realiseren.
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1. Kredietunies
Kredietunies zijn coöperaties van ondernemers binnen
een bepaalde branche of regio, die geld inleggen.
De coöperatie financiert er leden-ondernemers mee
die geld nodig hebben. Oftewel: ondernemers financieren ondernemers. De leden van de kredietunie
hebben doorgaans de expertise om de risico’s van
de leningen in te schatten.
Kredietunies verschaffen vreemd vermogen. In Nederland
is de Kredietunie Nederland (www.dekredietunie.nl) opgericht. Deze is in het najaar van 2012 van start gegaan
met kredietverlening tot een maximum van € 250.000.
2. Matchmaking kapitaalzoekers en investeerders
Er zijn in Nederland corporate finance organisaties,
zoals ICP Corporate Finance, die ondernemers die
financiering nodig hebben in contact brengen met
investeerders die geld willen steken in kansrijke
ondernemingen. De kapitaalzoekende ondernemer
zet zijn plan met benodigd bedrag en propositie op
de website en investeerders kunnen contact opnemen
voor een eventuele deal. Bij dit type financiering leveren de investeerders eigen vermogen.
In Nederland zijn www.investeringsplein.nl (bedragen
van € 50.000 tot € 500.000), www.investormatch.nl
(bedragen van € 100.000 tot € 2.000.000) en
www.kapitaalplaza.nl actief.
3. Crowdfunding
Crowdfunding maakt gebruik van een grote massa
kleine kapitaalverschaffers. Deze steken een zelf te
bepalen bedrag in het project van hun keuze. Ze krijgen
geen zeggenschap, maar wel een aandeel in de winst.
Crowdfunding verschaft eigen vermogen.
Crowdfunding was in 2010 in de VS al goed voor een
miljard financiering, toch zijn er nog onduidelijkheden
over wat het precies inhoudt. In Nederland zijn
www.crowdaboutnow.nl (bedragen van € 5.000 tot
€ 75.000) en www.mkbcrowdfunding.nl (bedragen
van € 20.000 tot € 2.500.000) actief.
4. Financiering van facturen
Als MKB-bedrijf kunt u last hebben van liquiditeitsproblemen doordat facturen te laat worden betaald. Dit kan
opgelost worden door financiering van de uitstaande
rekeningen. De liquiditeit neemt dan onmiddellijk toe.

5. Achtergestelde leningen voor het MKB
Achtergestelde leningen kunnen een aanvulling zijn op
een financiering bij de bank. Het voordeel van achtergestelde leningen is dat enerzijds de ondernemer
het volledige eigendom en de zeggenschap over zijn
bedrijf houdt, terwijl anderzijds banken achtergestelde
leningen als garantievermogen zien en dus vrijwel
gelijk stellen aan eigen vermogen. Hierdoor kan de
ondernemer makkelijker geld lenen bij de bank.
Het Nederlands MKB-Fonds (www.nederlandsmkbfonds.nl) verstrekt achtergestelde leningen aan bedrijven
die gedegen kansen zien voor groei. Elke lening wordt
ter goedkeuring voorgelegd aan Agentschap NL/
Groeifaciliteit, waarna de overheid garant staat voor
een deel van de lening.
6. Leasing
In plaats van bedrijfsmiddelen te kopen, kunt u ze
ook leasen. Daarmee kunt u de uitgaven aan bedrijfsmiddelen spreiden in de tijd, met het geleasete
object als onderpand. De Nederlandse leasebedrijven zijn verenigd in de brancheorganisatie NVL
(www.nvl-lease.nl).
7. Beurs voor niet-genoteerde effecten
De Nederlandsche Participatie Exchange NPEX
(www.npex.nl) maakt het voor beleggers mogelijk
om niet-genoteerde effecten, zoals bijvoorbeeld
participaties in CV’s, obligaties of aandelen, makkelijk te verhandelen via een veilingsysteem. Kopers en
verkopers houden het heft in eigen handen en hoeven
er niet meer voor naar de bank of broker. NPEX is een
geautomatiseerd en online handelsplatform dat moet
uitgroeien tot een volwaardige beurs.
8. Andere mogelijkheden: ‘Bootstrapping’
Een andere en meer exotische variant voor financiering
is ‘Bootstrapping’. Dit betekent in deze context alles
benutten wat omzet oplevert, kosten bespaart en duur
bankkrediet helpt vermijden. Voorbeelden zijn een
bedrijf dat zijn werknemers opties geeft of goederen
laten kopen tegen inkoopsprijs in plaats van een hoog
salaris en recent heeft de pilotenvakbond van de KLM
voorgesteld om een loonsverlaging te compenseren
met het uitgeven van nieuwe aandelen KLM aan de
piloten.
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Over ICP Corporate Finance
ICP Corporate Finance is een onafhankelijk strategisch
en financieel advieskantoor gevestigd in Amsterdam,
met een focus op de Mid Market. Wij zijn Corporate
Finance specialisten met een uitgebreide ervaring in
het adviseren en begeleiden van ondernemingen,
directies, aandeelhouders en raden van commissarissen
bij bedrijfsaankoop, verkoop en fusie.
Contactpersoon:
Bastiaan Visser

Naast het adviseren bij fusies en overnames begeleiden

T (020) 575 27 62

wij ook bij MBI, MBO, het maken van waarderingen

M 06 53 59 57 95

en financieringsvraagstukken. Dit kan via een bank of

E visser@icpcf.nl

door private equity.
De partners van ICP Corporate Finance hebben gezamenlijk meer dan 60 jaar ervaring. Wij zijn betrokken
en werken altijd nauw samen met onze opdrachtgever.
Wij denken in verbindingen en netwerken, in oplossingen en nieuwe wegen, met een heldere stijl van
communiceren. Persoonlijk, betrokken, professioneel
en gericht op lange termijn relaties.
ICP Corporate Finance is onderdeel van de Association
of International Corporate Advisors (AICA), een
gerenommeerd internationaal netwerk van onafhankelijke Corporate Finance adviseurs. AICA is wereldwijd
in 36 landen actief en er zijn 37 aangesloten bedrijven.
Meer informatie over het internationale netwerk kunt u
vinden op www.aoica.com.

ICP Corporate Finance
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
www.icpcf.nl
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