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Corporate finance & treasury

‘Money makes the world go round’ is een oude songtekst. Nog 
steeds is geld de olie in de motor van de economie. MKB-on-
dernemers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen 
immers voor groei, innovatie en werkgelegenheid. Het MKB 
krijgt het echter steeds lastiger. Banken worden genationali-
seerd, de huizenmarkt stagneert en het consumentenvertrou-
wen heeft een dieptepunt bereikt. Het doel van financiering 
zou moeten zijn om het bedrijf te laten groeien. Maar mo-
menteel hebben veel ondernemers al moeite om hun bedrijf 
überhaupt levensvatbaar te maken en te houden. Het is moei-
lijk om in dit negatieve economische krachtenveld aan vol-
doende financiering te komen. Dat bedrijven lastiger financie-
ring kunnen verkrijgen komt ook doordat banken en andere 
investeerders zich aan steeds strengere regels moeten houden 
en de balansposities onder druk staan (Basel 3). De bankbe-

lasting die Nederland gaat heffen speelt ook een rol. Geld 
wordt duurder en banken mogen minder risico’s lopen. Voor-
al bij innovatieve bedrijven, waar de risico’s hoog zijn, is de 
sector noodgedwongen terughoudend. Grote bedrijven kun-
nen soms nog zelf rechtstreeks via obligaties geld op de kapi-
taalmarkt verkrijgen. Voor kleinere ondernemingen is dat 
geen alternatief. Zij zijn meer afhankelijk van bankleningen. 
Gebrek aan financiering is op dit moment mogelijk dé groei-
breker van de economie.

Alternatieve financieringsvormen

Het aantal initiatieven voor aanvullende en alternatieve finan-
ciering neemt dezer dagen als gevolg van het gebrek aan regu-
liere financieringsfaciliteiten een grote vlucht. Denk bijvoor-
beeld aan crowdsourcing, crowdfunding, MKB-obligaties, 
peer-to-peer finance en kredietunies. Capital Credit Fund 
(CCF) is een aanvulling op de menukaart, die in veel gevallen 
echt uitkomst kan bieden. Een financiering uit het CCF kan 
voor bedrijven het verschil maken tussen stil komen te staan 
of doorontwikkelen.

Wat is Capital Credit Fund?

 CCF is een initiatief dat MKB-ondernemers wil ondersteu-
nen in hun financieringsbehoefte. Het fonds is opgericht door 
NEOS Business Finance. Het is een innovatieve methode om 
(groei)kapitaal te genereren voor het MKB. Het kapitaal van 
CCF is afkomstig van professionele, institutionele beleggers, 
zoals pensioenfondsen. Het fonds is bedoeld om onderne-
mers te financieren bij groei, overname, uitbreiding of (ge-
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OLIE VOOR MKB-MOTOR
Veel goedlopende MKB-bedrijven worstelen met het loskrijgen van voldoende (groei)kapitaal. Het finan-
cieringslandschap is ingrijpend en blijvend veranderd. De auteur verwacht de komende jaren een enorme 
vraag naar uitbreidings-, overname- en herfinancieringen terwijl banken steeds terughoudender worden 
met het verstrekken van nieuw krediet. Volgens het principe ‘krediet dat werkt als kapitaal’ is met het op-
richten van het Capital Credit Fund (CCF) een innovatieve methode ontwikkeld om (groei)kapitaal te ge-
nereren voor het MKB. 

D O O R  J E R O E N  M A R T E N S

Een CCF-lening heeft de volgende kenmerken: 

 ~ De lening kan met of zonder zekerheid worden toegekend.

 ~ De minimale omvang van de lening bedraagt 250.000 euro tot 

maximaal 8.000.000 miljoen euro.

 ~ De looptijd is 2 tot 7 jaar.

 ~ De minimale aflossing gedurende de looptijd van de lening is 50 

procent van de hoofdsom. 

 ~ Maximaal 1 jaar is aflossingsvrij.

 ~ Er geldt een vast rentepercentage gedurende de looptijd, rente-

betaling per kwartaal en geen boete bij vervroegde aflossing.

 ~ Leningen worden alleen in euro’s verstrekt.

Kenmerken krediet
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deeltelijke) herfinanciering. Deze nieuwe methode maakt het 
mogelijk dat institutionele beleggers en pensioenfondsen kun-
nen investeren in het MKB, iets wat deze organisaties niet 
rechtstreeks mogen. NEOS Business Finance is de beheerder 
van CCR en werkt daarin nauw samen met partners, zoals ac-
countants en andere betrouwbare financiële dienstverleners. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat nu banken zich terugtrek-
ken, er op de financieringsmarkt meer ruimte is ontstaan voor 
kredieten tussen de 250.000 en 8.000.000 euro. Deze ruimte 
vult CCF in door professionele, institutionele beleggers via 

het fonds in staat te stellen om meerjarige kredieten te ver-
strekken aan het MKB. De initiatiefnemers van het fonds ver-
moedden dat deze professionele, institutionele beleggers het 
door het inzakken van de economie en de steeds strengere re-
gelgeving steeds moeilijker kregen om goede investeringsmo-
gelijkheden te vinden. 
De snelheid waarmee het eerste fonds is gevuld lijkt dit ver-
moeden te bevestigen. Voor de crisis bestond die behoefte 
niet, doordat banken het liever direct zelf uitleenden en om-
dat pensioenfondsen vooral internationaal gingen beleggen.

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijke pijler onder de nieuwe aan-
pak. De visie achter het fonds is namelijk dat de partners de 
onderneming goed kennen en op de hoogte zijn van de finan-
cieringsbehoefte en financiële situatie van de leningvragende 
ondernemer. Zij stellen vaak de jaarrekening op, hebben een 
beeld van de capaciteiten van de ondernemer, monitoren de 
cashflow van het bedrijf en hebben een beeld van de vooruit-
zichten voor de komende jaren. En niet onbelangrijk, ze we-
ten in welke levensfase een bedrijf zich bevindt. Financiering 
is bijvoorbeeld onlosmakelijk verbonden met bedrijfsover-
dracht, een onderwerp dat accountants en financieel advi-
seurs veelal als eerste van de ondernemer te horen krijgen. 
Partners hebben vaak een brede sectorkennis. Mijns inziens is 
sectorkennis een must om het MKB te kunnen helpen. Het op 
de hoogte zijn van kansen, bedreigingen en groeiverwachtin-
gen, zorgt voor een grote voorsprong bij de beoordeling van 

de propositie van een bedrijf. Partners in het programma 
kunnen voor hun klanten en andere MKB-ondernemers alle 
informatie verzorgen die nodig is voor een kredietaanvraag 
bij het CCF, waaronder een begroting. Wordt de financiering 
toegekend, dan kan het fonds desgevraagd of periodiek geïn-
formeerd worden over de bedrijfsresultaten volgens de SBR-
standaard (standaard bedrijfsrapportage/XBRL). 

Aanvraag en onderbouwing
In het kader vindt u de voornaamste kenmerken van en voor-
waarden voor een CCF-financiering. Zo moeten deelnemende 
bedrijven een historie van minimaal twee jaar – dus geen ‘ver-
se’ starters – hebben opgebouwd. Een aantal branches zijn uit-
gesloten, zoals onroerend goed, horeca en financiële dienst-
verlening. Bovendien moet het krediet minimaal 250.000 en 

maximaal 8.000.000 euro bedragen. Als een onderneming in 
aanmerking wil komen voor een lening, wordt er eerst een 
quick scan gedaan. Als blijkt dat hij aan de voorwaarden kan 
voldoen, start het verdere aanvraagproces.
Uit de Financieringsmonitor, die is samengesteld door onder-
zoeksbureau EIM/Panteia (http://www.rijksoverheid.nl/docu-
menten-en-publicaties/rapporten/2012/10/31/financieringsmo-
nitor-2012-2.html), blijkt dat vooral het kleinbedrijf moeite 
heeft met het aantrekken van geld. Banken wijzen 52 procent 
van de kredietaanvragen van het kleinbedrijf af. Volgens een 
van de onderzoekers ligt dit niet alleen aan de terughoudend-
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heid van banken. Soms overleggen ondernemers slechte be-

drijfsplannen. Daarom heeft CCF ervoor gekozen om uitslui-

tend samen te werken met partners die ervaring hebben met 

het opstellen van goede bedrijfsplannen. Een aanvraag kan ook 

alleen via een van deze partners worden ingediend. Een onder-

nemer kan dus niet zelf rechtstreeks een aanvraag indienen. 

Het grote voordeel van CCF is dat het fonds werkt met een 

standaard eenduidig format, dat de ondernemer en partner sa-

men invullen. Dit bevordert de volledigheid van de aanvraag en 

verhoogt de snelheid van afhandeling. 

Procedure
Voldoet een onderneming aan de eisen van het fonds, dan kan 

ze een propositie indienen via een CCF-partner. Flynth Advi-

seurs en Accountants en MKB Adviseurs zijn partners van 

CCF. Op neos.nu staan alle partners vermeld. Doordat de 

partners vaak de aanvrager kennen, beschikken zij veelal over 

een groot deel van de gegevens die voor de aanvraag nodig 

zijn. Door de uniforme wijze van indiening kan CCF binnen 

één maand uitsluitsel geven. Het CCF wil zelfstandig kunnen 

bepalen of de ondernemer volgens hem de lening aan het ein-

de van de rit kan afbetalen. Daarom vindt na indiening door 

de partner altijd een bezoek door CCF-adviseurs plaats aan de 

kapitaalzoekende ondernemer, om het plan door te nemen en 

om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Hiervoor 

heeft NEOS Business Finance vijftien CCF-adviseurs in 

dienst. Allemaal ervaren professionals met een expertise bin-

nen een bepaald business finance- of ondernemersgebied. Na 

beoordeling van de aanvraag door de partner en het bezoek 

van de adviseurs van CCF aan de aanvrager, krijgt de onder-

nemer te horen of hij op de financiering kan rekenen. 

Vergoedingen
De geldverstrekker betaalt NEOS Business Finance een vaste 

vergoeding. De ondernemer die de lening aangaat betaalt 

geen provisie. De partners van CCF maken individuele af-

spraken met de ondernemer over werkzaamheden en daarbij 

behorende vergoedingen. 

Samenvattend
Nederlandse pensioenfondsen zouden meer in eigen land 

moeten beleggen, zo was en is regelmatig te horen in poli-

tiek Den Haag. Al in 2009 nam de Tweede Kamer een motie 

aan waarin pensioenfondsen werden opgeroepen meer in 

het eigen MKB te beleggen. Recenter stelde het regeerak-

koord dat pensioenfondsen zouden moeten participeren in 

publiekprivate samenwerkingen, bijvoorbeeld bij de aanleg 

van nieuwe tolwegen. Het kabinet zal een ‘verkenner’ aan-

stellen, die de mogelijkheden gaat onderzoeken of pensioen-

fondsen hun reserves kunnen gebruiken voor het verlenen 

van krediet aan het midden- en kleinbedrijf. Dat is afgespro-

ken in het sociaal overleg.

In een position paper Investeren in Nederland (https://

www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/Pu-

blicaties/Position%20paper%20%20Investeren%20in%20

Nederland.pdf) verklaarde de Nederlandse verzekeringssec-

tor dat zij graag meer wil investeren in de Nederlandse eco-

nomie, om daarmee de financieringsproblemen van het 

midden- en kleinbedrijf en de woningmarkt te helpen ver-

lichten. Omdat zij dat zelf niet mogen, zouden er speciale 

fondsen opgericht moeten worden. Het CCF bedient de 

verzekeraars op hun wenken!

Drs. J.H. Martens RAB is Adviseur Overname & Opvolging bij 
Flynth.

Een onderneming moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in 

aanmerking te komen voor een lening: 

 ~ De kredietnemer is gevestigd in Nederland en opgericht naar Ne-

derlands recht.

 ~ De onderneming bestaat minimaal 2 jaar en is operationeel 

winstgevend.

 ~ De onderneming heeft een omzet van minimaal 1 miljoen euro en 

telt minstens vijf medewerkers.

 ~ Minimaal 50 procent van het operationele resultaat wordt gerea-

liseerd in Nederland.

 ~ De bestaande kredietrelatie met een Nederlandse bank wordt ge-

continueerd.

 ~ Geen financiering van stand-alone holdings.

 ~ Uitgesloten sectoren: vastgoed(ontwikkeling), financiële dienst-

verlening en horeca.

 ~ Overige uitsluitingen: financiering dividenden/verliezen, herfi-

nanciering aandeelhoudersleningen.

Voorwaarden

Een ondernemer kan dus niet zelf 

rechtstreeks een aanvraag indienen


