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Inleiding (Alternatieve) Financiering MKB, 12 Juni 2013 

 

Legal Houdini Academy
1
 verzorgt op 12 juni 2013  op verzoek van Permeduc een cursus 

(Alternatieve) Financiering MKB.  Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan 

de orde: 

 

- Bankfinanciering 

- Leasing 

- Factoring 

- Securitisatie en andere vormen van structured finance 

- Alternext 

- Private Equity en Fondsen 

- Crowdfunding  

 

De cursus wordt gegeven aan de hand van een powerpoint presentatie die op de dag ter 

beschikking wordt gesteld en waarin een groot aantal vindplaatsen van stukken zijn te 

vinden. Als begeleidende stukken kunnen de volgende stukken dienen: 

 

Algemene informatie financieringsproblematiek MKB 

 

• Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering, rapport bancaire dienstverlening en 

evaluatie BMKB 2011, te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/06/20/advies-van-de-expertgroep-

bedrijfsfinanciering-rapport-bancaire-dienstverlening-en-evaluatie-bmkb.html  

• Kredietverlening aan het MKB, rapport 31 mei 2012, te vinden op: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2012/05/31/kredietverlening-aan-het-mkb.html  

• Brief Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 29 oktober 2012, 

te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2012/10/29/beantwoording-kamervragen-over-

verschillen-in-de-kredietverlening-tussen-grootbedrijf-en-mkb.html  

• Financieringsmonitor 2012-2, Onderzoek naar de financiering van het Nederlandse , 

31 oktober 2012, te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/rapporten/2012/10/31/financieringsmonitor-2012-2.html  

• Kamerbrief Ministerie van Economische Zaken 17 december 2012: 

financieringsmonitor, te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2012/12/17/kamerbrief-over-ontwikkelingen-in-

bedrijfsfinanciering.html  
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• Brief van Minister Kamp (EZ) d.d. 7 februari 2013, te vinden op:  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/02/07/kamerbrief-alternatieve-

financieringsvormen.html  

• Kamerbrief van 28 februari 2013 over halfjaarrapportage inzake de benutting van de 

EZ-financieringsinstrumenten, Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer 

over de benuttingscijfers van de financieringsinstrumenten van het ministerie van 

Economische Zaken, te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/02/28/kamerbrief-over-halfjaarsrapportage-inzake-

de-benutting-van-de-ez-financieringsinstrumenten.html  

 

Bankfinanciering 

 

• Syllabus Legal Houdini Academy Mei 2013 (ingesloten) 

• Algemene Bankvoorwaarden NVB 2009, te vinden op: 

http://www.nvb.nl/media/document/000619_algemene-bank-voorwaarden.pdf  

• Algemene Kredietvoorwaarden ABN 2011, te vinden via: 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/productvoorwaarden.html  

• Meer uitgebreid: De Bancaire Kredietovereenkomst A.J. Verdaas (2012) 

 

Ondersteuning Bancaire Financiering  

 

• Borgstelling MKB Kredieten, te vinden via: 

http://www.agentschapnl.nl/nl/node/100390  

• Go-Regeling, te vinden via: http://www.agentschapnl.nl/programmas-

regelingen/deelnemen-als-ondernemer-go  

• Innovatiefonds MKB+, te vinden via: http://www.agentschapnl.nl/programmas-

regelingen/innovatiefonds-mkb  

 

Leasing 

 

• Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, www.nvl-lease.nl 

• Slimme manier van investeren in bedrijfsmiddelen kent ook risico’s, FD 28 juli 

2011 (ingesloten) 

• Meer uitgebreid: Vermogensrechtelijke aspecten van leasing, preadviezen 

uitgebracht voor de vereniging voor burgerlijk recht (1997) en Leasing (1997) J.J. 

van Hees 

 

Factoring 

• FAAN, Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands, 

http://www.factoringnederland.nl/nl/home/14/home.htm  
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• Handig omgaan met debiteuren biedt financiering die meebeweegt, FD 4 

augustus 2011 (ingesloten) 

• Uitleg van cessie- en verpandingsverboden, F.E.J. Beekhoven van den Boezem en 

G.J.L. Bergervoet, TvI 2013/13 (ingesloten) 

 

Securitisation 

 

• Syllabus Structured Finance Legal Houdini Academy (Mei 2013) (ingesloten) 

• Meer uitgebreid:  J. Bos, Securitisatie van handelsvorderingen, Maanblad voor 

Vermogensrecht 20120, nr. 9. p. 234 e.v., W. Ruys en M.H van Raay, 

Securitisation: mogelijke structuren, Onderneming & Financiering, Oktober 2005, 

nr. 67. p. 12 e.v. maar vooral ook M.H.E. Rongen, Cessie (2012) 

 

Alternext / Entrepreneurial Exchange 

 

• Rulebook Alternext vinden op: 

https://europeanequities.nyx.com/sites/europeanequities.nyx.com/files/nyse_alt

ernext_rules_nl_1501210.pdf 

• Alternext Amsterdam; een potentieel success?,  te vinden op: 

http://www.juristenweblog.nl/artikelen.asp?aid=122  

• FD 14 november 2012, Boekhandel De Slegte gaat mkb-obligatie uitgeven 

(ingesloten) 

• Entrepreneurial Exchange: Notering nieuwe mkb-beurs fors goedkoper (NU) te 

vinden op: www.nu.nl/beurs/2985716/notering-nieuwe-mkb-beurs-fors-

goedkoper.html zie ook: http://www.adviesfinanciering.nl/nyse-euronext-

entrepreneurs-exchange-beursgang-voor-mkb-binnenkort-binnen-handbereik/  

 

Private Equity / Fondsen 

 

• Economische en sociale effecten van buy outs in Nederland, te vinden op: 

http://www.nvp.nl/data_files/sociale-en-economische-impact-pe-in-nl.pdf  

• NVP Rapport Mei 2010, de staat van het Nederlandse vestigingsklimaat voor 

investeringsfondsen in 2009 te vinden op: 

http://www.nvp.nl/data_files/Staat%20van%20NL%20vestigingsklimaat.pdf  

• Wikipedia Private Equity, zie  http://nl.wikipedia.org/wiki/Private_equity  

• Ondernemend Vermogen, de Nederlandse Private Equity en Venture Capital 

Markt April 2012, te vinden op: http://www.nvp.nl/data_files/NVP_PE-markt-

2011_final_scr.pdf  

• Private equity and entrepreneurial management in management buy-outs, J, 

Buining, E. Verhaal en M. Wright (2011), te vinden via: 

http://repub.eur.nl/res/pub/26894/  
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Crowdfunding 

 

• Rapport Crowdfunding, een white paper door Jan Wietsma (2013), te vinden op: 

http://www.mkbkredietcoach.nl/pages/white/whitepaper-mkbkredietcoach-

crowdfunding 

• Crowdfunding,: de Bank Buitenspel (ingesloten en te vinden op: 

http://www.bankingreview.nl/?portlet=bankingreview&page=kennisbank/downl

oad&id=27406) 

 

Voorbeelden van Websites: 

• Crowdfunding website, http://www.crowdfunding.nl/   

• European Crowdfunding Network,  http://www.europecrowdfunding.org/  

• www.kickstarter.com (International, Business, USA) 

• www.fastmovingtargets.nl   (National, Business, NL)  

• http://www.gofundme.com/  (International, Business and Charity, USA) 

• www.crowdaboutnow.com  (National, Business, NL) 

• www.symbid.com (International, Business, USA) 

• www.tenpages.com (National, Business, Uitgeven Boeken, NL)  

• www.propublica.org (Interational, Journalistiek) 

• nieuwspost.nl (Nationaal, Journalistiek) 

 

Regulering Crowdfunding 

 

• DNB en AFM geven interpretatie over crowdfunding (1 mei 2013)(ingesloten, te 

vinden op: http://www.afm.nl/~/media/Files/crowdfunding/interpretatie-dnb-

afm.ashx ) 

• Crowdfinanciering als alternatief voor bankfinancieringen, J.M. van Poelgeest 

(oktober 2012), JBN 2012/49, p. 6-9 (ingesloten) 

 

 

 

 

 


