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Ondernemers met 
een finanderingsbehoefte! 

Fortis die gered moest worden door de overheid, een kapitaalinjectie voor lNG, 
angst voor een recessie en dalende beurskoersen als gevolg van deze ontwikkelingen. 
Er bestaat geen twijfel over dat het een en ander goed mis is. Banken, pensioenfondsen 
en verzekeraars hebben risico's verkeerd ingeschat. Nu dit aan het licht is gekomen is 
het vertrouwen in de financiele sector totaal verdwenen. Consumenten maken zich 
druk om spaargeld en financiele instellingen zijn heel voorzichtig met wie ze zaken 
doen. Wat betekent dit voor u als ondernemer. 

Inmiddels blijkt dat de kredietcrisis niet aileen schade aanricht bij 
financiele instelHngen en op de kapitaalmarkt. Het is duidelijk 
dat ook de reele economie wordt getroffen. Ais ondernemer is 
de kans dus aanwezig dat u direct dan wei indirect wordt getroffen. 
Het uiteindelijke effect blijft onzeker en is deels afhankelijk van 
de branche waarin u actief bent. 

De groep ondernemers die zich niet laat afschrikken maar juist 
kansen zien en deze willen aangrijpen door te investeren, zal zich 
wellicht afvragen wat haar te wachten staat als ze bij de bank 
aankJopt met haar plannen. 

Ondanks dat Nederlandse banken hun kapitaal weloverwogen 
hebben uitgeleend in het verleden, zijn de banken door de komst van 
Basel 2 en de huidige kredietcrisis nog voorzichtiger geworden in het 
uidenen van geld. Toch hoeft dit geen nadelige gevolgen te hebben 
voor u als ondernemer mits de plannen en de behoefte maar goed 

worden onderbouwd. 

Starters, maar ook mel groeiende 
bedrijven hebben aItijd al meer 
aandacht moeten besteden aan de 
onderbouwing van hun financierings
aanvraag. Dit komt doordat deze groep 
de aanvraag niet of nauwelijks kan 

onderbouwen met remhaten uit het 
verleden, of aileen cijfers kan overleggen 

waarin de groei nog niet is 
verwerkt. Ondanks dat 

bestaande ondernemers op 
behaalde resultaten 
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kunnen terugvallen, is het in de huidige markt ook voor bestaande 
bedrijven van belang om de financieringsaanvraag degelijk te 
onderbouwen. 

De invoering van Basel2-akkoord verplicht banken om voldoende 
kapitaal aan te houden. Hoeveel kapitaal is afhankelijk van het risico 
dat wordt genomen. Het meten van dit risico gebeurt aan de hand 
van, in Basel 2, vastgestelde regels. MKB·bedrijven worden onder 
de huidige regels steeds vaker en doorlopend gescreend. Aan de hand 
van een ratingsysteem wordt er per onderneming een inschatting 
gemaakt van het risico. De vastgestelde rating is uiteindelijk bepalend 
voor de voorwaarden en tarief waartegen de MKB-ondernemer over 
zijn krediet kan beschikken. 

Een goede financieringsaanvraag helpt de bank bij het beoordelen 
van de risico's. Naast de plannen van de ondernemer wordt er veel 
aandacht besteed aan de financiele onderbouwing en eventuele 
zekerheden. Het doel is om met een goede financieringsaanvraag 
de bank duidelijk te maken dat het verstrekken van een financiering 
verantwoord is. De ervaringen van de afge!open maand is dat 
wanneer dit lukt het verkrijgen van een financiering niet vee! anders 
is dan voorheen. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische 
laken recentelijk besloten om de borgstelling inzake MKB-kredieten 
te verruimen. Doe! van deze verruiming is om obstakels in de 
kredietverlening door banken aan MKB-bedrijven weg te nemen. 

Realiseert u zich dat door bemiddelingen een goed plan de kans 
op de benodigde financiering wordt vergroot. Daarnaast bespaart 
een gedegen plan de bank tijd en geld waardoor het gevraagde krediet 
in veel gevallen tegen betere voorwaarden en tarief wordt verstrekt. 
De adviseurs van de Hooge Waerder Corporate finance helpen 
ugraag.+ 
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