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Mijn fi nancierings-
aanvraag slaagt niet!
Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007, gevolgd door de 
eurocrisis in 2010, zijn de eisen aan de fi nanciële sector ingrijpend 
veranderd. Banken dienen hogere kapitaalbuffers aan te houden. 
Daarnaast zijn de banken gereorganiseerd en zijn veel te nemen 
kredietbeslissingen geautomatiseerd en gecentraliseerd.

Vroeger kon u met uw plaatselijke bankier goede persoonlijke 
afspraken maken en kon u de bankier overtuigen van uw 

businessplan. Tegenwoordig is deze beslissingsbevoegdheid van de 
bankier dus gerationaliseerd (met ratio’s!), geïnstitutionaliseerd en 
gecentraliseerd. Dit heeft als gevolg dat de kredietverstrekking en 
fi nanciering aan het midden- en kleinbedrijf veranderd is. Voor 
veel ondernemers zal het moeilijker zijn om een krediet of een 
nieuwe fi nanciering voor uitbreiding te krijgen. Alternatieven 
komen steeds meer in zwang, zoals crowdfunding en kredietunies. 
Helaas rekenen zij vaak een hogere rente dan de traditionele ban-
ken. Echter, er zijn nog steeds mogelijkheden om een krediet of 
fi nanciering te krijgen bij de banken. Hiervoor moeten wij de 
 rationalisatie van de banken doorgronden.

Anticiperen
Sinds de voornoemde crises zijn de banken dus kritischer gewor-
den. Veelal kijken zij met een klinische blik naar uw jaarcijfers en 
prognoses. Deze cijfers lezen zij in een centraal systeem in, waar-
uit ratio’s komen rollen, zodat in een ogenblik al een vrijwel alles 
bepalende status aan uw aanvraag komt te hangen. Het is dus 
zaak u goed voor te bereiden op uw aanvraag. Dit kunt u doen door 
tijdig te anticiperen in uw bedrijfsvoering, waardoor de bank be-
tere ratio’s bij uw aanvraag krijgt. 

Enkele voorbeelden zijn:
-  Het apart opnemen in uw jaarrekening van incidentele baten en 

lasten. Deze worden vaak uit de berekening van de ratio’s gela-
ten.

-  Het ‘off balance’ houden van schulden door bijvoorbeeld opera-
tionele leasecontracten aan te gaan in plaats van fi nanciële 
leasecontracten.

-  Het voorraadbeheer dusdanig optimaliseren dat er slechts een 
klein gedeelte van uw werkkapitaal aan voorraad wordt besteed. 
Heeft u de omloopsnelheid van al uw producten in kaart ge-
bracht? Zijn er enorme voorraden kostbare verpakkingen?

-  Een extremere oplossing is het verleggen van het boekjaar 
indien uw onderneming onderhevig is aan grote seizoensin-
vloeden. Door het boekjaar zo te kiezen kunt u een ‘gunstige’ 
jaarrekening presenteren.

-  Duurzame kostenreducties realiseren. Dit verhoogt direct de 
cashfl ow van uw onderneming en is een belangrijke maatstaf 
voor een succesvolle aanvraag.

Management
Het is dus belangrijk tijdig na te denken over hoe u bepaalde ge-
beurtenissen zijn weerslag laat hebben op uw jaarrekening. Ook 
wordt er gelukkig nog altijd naar het verhaal van de ondernemer 
geluisterd en daarin kunt u als ondernemer het beste invloed op 
uitoefenen. De kwaliteit van management is een zeer belangrijke 
factor gebleken in de mate waarin ondernemingen succesvol zijn 
en dus uiteindelijk de fi nanciering weer kunnen afl ossen. 
De branche en de positie van uw bedrijf in de branche zijn even-
eens belangrijke factoren in een kredietaanvraag. Ook dit zijn fac-
toren waarin een adviseur u kan voorzien.
Misschien worstelt u ook met een kredietaanvraag of wilt u goed 
voorbereid zijn op een fi nancieringsaanvraag. Raadpleeg uw advi-
seur voor een passend advies. Uiteraard kunt u ook de deskundige 
hulp van Profi nis Accountants & Adviseurs in-
schakelen. �
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