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Financiering van uw 
onderneming
Sinds de crisis ervaren veel ondernemers de fi nanciering van hun 
onderneming als een enorme uitdaging. Het gevoel is dat een ondernemer 
bij de bank niet meer hoeft aan te kloppen voor fi nanciering. Dit beeld 
wordt in de media door allerlei deskundigen onderstreept. 

Een belangrijk argument dat regelmatig klinkt is het feit dat 
banken momenteel bezig zijn om hun eigen balansen op orde 

te krijgen door de aangescherpte wet- en regelgeving. Daarbij 
kan geconstateerd worden dat het fi nancieren van ondernemin-
gen momenteel bij de bank niet tot de hoogste prioriteit behoort. 
Dat laatste dient overigens direct genuanceerd te worden. Ook in 
onze huidige economische omstandigheden is een bank bereid 
om ondernemingen te fi nancieren. Het beeld dat hierbij in de 
praktijk ontstaat is echter dat de bank haar eigen risico’s tot het 
uiterste minimum beperkt. Dat heeft direct invloed op de hoogte 
van de fi nanciering. 

Crowdfunding
Creatieve ondernemers gaan in de huidige economische werke-
lijkheid ook creatief om met de fi nanciering van hun onderne-
ming. Was het voorheen voornamelijk de bank die fi nancierde. 
Nu zien we steeds meer hybride fi nancieringsvormen. Meerdere 
“soorten” fi nanciers nemen daarmee de totale fi nanciering van 
een onderneming voor hun rekening. In de praktijk kan dat een 
combinatie zijn van de ondernemer zelf, de bank, collega-onder-
nemers en particulieren.
Deze collega-ondernemers en/of particulieren gaan, vaak deels, de 
taak van de bank overnemen. Dit zien we op verschillende manie-
ren. Enerzijds zijn er de private investeerders die over de kennis en 
de middelen beschikken om direct, zonder tussenkomst van der-
den, een onderneming te fi nancieren. Soms gaat dit gepaard met 
het nemen van een aandelenbelang in de betreffende onderne-
ming. Anderzijds zien we een oude verschijningsvorm in een 
nieuw jasje. Namelijk crowdfunding en kredietunies. Bij crowdfun-
ding legt het publiek, de crowd, geld bij elkaar om een onderne-
ming te helpen fi nancieren. Doordat veel mensen een relatief 
kleine inleg doen, is het risico voor die groep mensen ook beperkt.

Kredietunies
Een type fi nanciering die momenteel in Nederland aan een opmars 
bezig is, is de vorming van kredietunies. De kredietunie is een coö-
peratie tussen MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke 
kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de ander kant 

MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Het is niet nieuw; 
de oprichter van de  voorloper van de Rabobank vormde op deze 
basis in 1864 al de eerste boerenleenbank. De oprichting van een 
kredietunie is aan regels gebonden. Omdat het een voor Nederland 
relatief onbekende vorm van fi nancieren is, is de regelgeving 
rondom het oprichten van een kredietunie in beweging. Regelmatig 
stellen leden van de Tweede Kamer hier vragen over.

Hybride fi nanciering
U, als ondernemer, zult altijd een kosten- en batenanalyse maken. 
Dat doet u ook met de fi nanciering van uw onderneming. Wat kost 
het fi nancieren, en wat levert deze fi nanciering op? Voldoen de 
uitkomsten van deze analyse aan uw verwachtingen, dan zult u 
akkoord gaan met de fi nancieringsvoorwaarden. Doordat bij een 
hybride vorm meerdere fi nanciers betrokken zijn bij uw onderne-
ming, zult u ook een mix moeten aanbrengen in wat u heeft te 
bieden. Wanneer u alleen te maken heeft met de bank, is het vrij 
eenvoudig om bijvoorbeeld alle onroerende zaken in uw onderne-
ming als hypotheek te geven. Bij een hybride fi nanciering is het de 
vraag of dat verstandig is. De crowd, bij crowdfunding, zal ook iets 
willen zien. De leden van een kredietunie zullen ook iets willen 
zien. Enerzijds zal dit tot uitdrukking komen in een hogere rente. 
Wanneer de bank eerste hypotheekhouder is, is het risico voor de 
overige geldverstrekkers hoger. Hier past een hogere vergoeding 
bij. Het is daarom zaak om bij een hybride fi nanciering op te letten 
dat de bank niet alle zekerheden die te vergeven 
zijn krijgt. Ook de rest van de fi nanciers zullen 
zekerheid wensen, of een hogere rente die in 
overeenstemming is met het risico dat zij 
lopen. �
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