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Voorwoord

“Voor de meerderheid van de
ondernemers biedt een
periode van economische
tegenwind ook kansen”

Een onderneming groeit doorgaans niet vanzelf. Het
begint met de ondernemersambitie om te groeien en
de daaruit voortvloeiende groeistrategie. Kiest u er als
ondernemer bijvoorbeeld voor om nieuwe markten aan
te boren of is uw nieuwe strategie er juist op gericht
bestaande markten te verdiepen of te verbreden? Wilt
u uw bestaande producten of diensten verkopen aan
nieuwe klantgroepen of kiest u voor de introductie
van nieuwe producten of diensten voor uw bestaande
klanten? Als u eenmaal keuzes heeft gemaakt met
betrekking tot de groeistrategie voor uw onderneming,
doet zich het volgende vraagstuk voor: u moet beslui
ten welke productiemiddelen u moet aanschaffen en
hoe u die gaat financieren. Benut u uw mogelijkheden
tot het reduceren van werkkapitaal, waardoor er geld
vrijvalt? Kiest u voor middelen die vrijkomen na winst
inhouding? Geeft u (extra) aandelen uit of trekt u
vreemd vermogen aan?
In deze themabrochure die samen met onze macroeconomische Visie op 2013 verschijnt, staat de vraag
centraal hoe ondernemingen hun groei (kunnen)
financieren. Onze economen analyseren de vermogens
structuur van het Nederlandse niet-financiële bedrijfs
leven, waarbij zij concluderen dat het grootbedrijf zijn
(vaste) activa voor een belangrijk deel financiert met
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aangetrokken eigen vermogen, terwijl het middenen kleinbedrijf (MKB) voor zijn financiering vooral is
aangewezen op vreemd vermogen. Ook bekijken zij
de financiële gezondheid van het Nederlandse bedrijfs
leven. Daarbij behandelen zij de solvabiliteit, de
liquiditeit en de winstgevendheid van onze onder
nemingen. Goed nieuws is dat de financiële slagkracht
daarvan op macroniveau nog steeds op peil is, ondanks
dat de buffers van het Nederlandse bedrijfsleven in de
afgelopen jaren als geheel zijn aangetast. Minder goed
nieuws is dat de winstgevendheid sinds het uitbreken
van de huidige crisis fors is afgenomen. Daardoor is het
moeilijker geworden om groei te financieren met
gerealiseerde winsten.
Logisch gevolg is dat ondernemers meer zijn aan ewezen op het aantrekken van externe financiering.
g
Onze economen gaan daarom in op de verschillende
externe financieringsmogelijkheden. Zij beschrijven
ook hoe de vraag naar bancair krediet sinds 2008 is
afgenomen, terwijl banken tegelijkertijd voorzichtiger
zijn geworden met het verlenen van krediet.
Als de vraag naar krediet weer aantrekt, is het mogelijk
niet alleen beperkter beschikbaar maar ook duurder dan
in het verleden. Dit is niet alleen het gevolg van de
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nieuwe liquiditeits- en strengere kapitaaleisen die voort
vloeien uit het Bazel III-akkoord dat in 2013 in werking
moet treden, maar ook van andere regelgeving. Hierdoor kunnen er knelpunten in de groeifinanciering van
ondernemingen ontstaan. Knelpunten die het
economisch herstel belemmeren.
In welke mate deze knelpunten zich daadwerkelijk
zullen voordoen, is afhankelijk van de financiële positie
van bedrijven en een veelheid aan andere micro- en
macro-economische factoren. Dus laten we elkaar niet
op voorhand de put in praten. Voor velen is een recessie
misschien hoofdzakelijk een tijd van terughoudendheid,
maar voor de meerderheid van de ondernemers biedt
een periode van economische tegenwind ook kansen.
Naar ik hoop ook voor u.
Ik wens u daarom veel leesplezier en inspiratie toe met
deze uitgave en bovenal een gezond, gelukkig en
succesvol 2013.
Sipko Schat
Raad van bestuur
Rabobank Groep
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Ondernemerschap en
financieringsvoorkeuren
in Nederland
De redenen om te gaan ondernemen, verschillen van persoon tot persoon.
De uitdaging en de wens om eigen baas te zijn, blijken door de jaren heen
het belangrijkste motief te vormen. Een beperkte groep ondernemers kiest
voor het ondernemerschap vanwege financiële motieven. Deze ondernemers
hebben vaak een expliciete groeiambitie. Bij de realisatie van hun groei
ambitie komt een financieringsvraagstuk om de hoek kijken. Dit vraagstuk is
voor startende ondernemers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) complexer
dan voor het grootbedrijf (GB). Gezien het grote belang van het MKB voor de
Nederlandse economie dient daarmee rekening te worden gehouden in een
discussie over financiering en ondernemingsgroei.
5
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Figuur 1: Ondernemersquote
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Gazellen en subtoppers
De mate van ondernemerschap in een land is afhan
kelijk van het aantal personen van de werkzame en
werkzoekende beroepsbevolking dat voor het onder
nemerschap kiest. Als definitie voor ondernemerschap
geldt: alle eigenaren van bedrijven die tevens het bedrijf
leiden en waarbij dit voor de betreffende personen de
hoofdactiviteit is. Het pure ondernemerschap speelt
dan ook nadrukkelijker bij het MKB en starters dan bij
het grootbedrijf. Het MKB vervult een belangrijke rol in
de Nederlandse economie, aangezien verreweg de
meeste bedrijven (99%) tot het MKB behoren. In 2011
was het MKB in Nederland verantwoordelijk voor iets
meer dan de helft van de toegevoegde waarde en 70%
van de werkgelegenheid (Van de Belt en Piljic, 2012).
Binnen de EU-27 liggen deze percentages respectie
velijk op 58,4% en 67% (EC, 2011b). In de afgelopen
decennia is het ondernemerschap in Nederland aan een
opmars bezig. In 2009 lag de ondernemersquote1 in
Nederland met 11,9% net onder het EU-15 gemiddelde
(figuur 1). Afgezet tegen de totale bevolking lag het
aandeel van ondernemers in Nederland in 2009 op
9,6%, terwijl voor de EU-15 een gemiddelde van 8,8%
gold (Vendrig, 2011).
Niet elke ondernemer die kiest voor het ondernemer
schap is even succesvol in het realiseren van groei (voor
wat betreft personeel, omzet en/of winst). Factoren die
bijdragen aan het succes van een onderneming zijn
onder andere de persoonskenmerken van de onder
nemer en de motieven om een onderneming te starten.
1 De ondernemersquote is gedefinieerd als het aantal ondernemers
als percentage van de werkzame en werkzoekende beroepsbevolking.

Succesvolle ondernemers zijn doorgaans flexibel,
creatief en proactief. Shane (2003) komt tot de conclusie
dat succesvolle ondernemers bovengemiddeld
extravert en prettig in de omgang zijn, zij een sterke
geldingsdrang hebben en houden van onafhanke
lijkheid. Daarnaast blijkt een groot aanpassingsver
mogen van belang te zijn (Brummelkamp en Te Peele,
2003). Vandaag de dag verandert de omgeving waarin
een ondernemer opereert snel. Succesvolle onderne
mers spelen hier continu op in en anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen. Naast deze persoons
kenmerken speelt het motief om een onderneming te
starten ook een belangrijke rol (Brummelkamp, 2011).
Kijkend naar het succes van een ondernemer voor wat
betreft groei en winst zijn er zogezegd goede en
minder goede motieven. Zo blijken ondernemingen die
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Figuur 2: Werkgelegenheidsgroei 2003-2006
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Figuur 3: Omzetgroei 2003-2006
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vanuit ‘noodzaak’ worden opgericht, bijvoorbeeld
omdat de ondernemer eigen baas wil zijn, minder
succesvol dan bedrijven waar de oprichter werd
gedreven door zijn perceptie van marktkansen (Bruins,
2009). In tegenstelling tot de aanname die vaak in de
economische theorie wordt gemaakt, is ondernemings
groei geen natuurlijk proces dat plaatsvindt totdat de
winst van een onderneming is gemaximaliseerd. In de
praktijk blijkt dat groei voor succesvolle ondernemers
niet als een verrassing komt, maar dat zij het gevolg is
van ambitie en doelgericht handelen (Brummelkamp en
Te Peele, 2003). Ten opzichte van de landen om ons
heen hebben weinig Nederlandse ondernemers een
expliciete groeiambitie (Bosma en Levie, 2010).

Totaal

In deze themabrochure ligt de focus op financiering
van groei. Zowel normale (subtoppers) als snel-
groeiende bedrijven (gazellen) zijn qua werkgelegenheid2 belangrijk voor de economische
ontwikkeling van ons land (Smit et al, 2011). In de
periode 2003-2006 zorgden gazellen voor een bruto
werkgelegenheidsgroei van 369.000 banen, terwijl
subtoppers in die periode 193.000 arbeidsplaatsen
creëerden (figuur 2). Subtoppers op het gebied van
werkgelegenheid kenden echter wel een hogere
omzetgroei dan gazellen. In de periode 2003-2006
waren subtoppers verantwoordelijk voor een
omzetstijging van ¤ 193,7 miljoen, terwijl snelle
groeiers hun omzet met ¤ 135,8 miljoen zagen
vermeerderen (figuur 3).

Omzetgroei

Bron: Smit et al (2011)
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2 Een snelle groeier is een bedrijf dat een minimale jaarlijkse groei
in werkgelegenheid met 20% gedurende een periode van drie jaar
heeft gerealiseerd.
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Voor groei zijn investeringen en kapitaal nodig
Om te kunnen groeien heeft een ondernemer (meer)
middelen nodig waarmee hij het productie- en
verkoopproces (beter) kan uitvoeren. Een ondernemer
moet dan ook investeringsbeslissingen nemen. Hij moet
bepalen welke vaste en/of vlottende activa hij wil
aanschaffen en hoeveel. Het resultaat van het gevoerde
investeringsbeleid bepaalt in belangrijke mate de
waarde van de onderneming op lange termijn.

Figuur 4: Balansstructuur
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Vreemd
vermogen

Vermogensstructuur

Kort
Lang

Ondernemers kunnen ter financiering van hun
activiteiten kiezen uit een scala aan financierings
mogelijkheden (figuur 4). Interne middelen zijn voor de
meeste ondernemingen doorgaans niet toereikend,
waardoor een ondernemer extern vermogen moet
aantrekken. Hierbij heeft hij de keuze tussen eigen en
vreemd vermogen. Het aangaan van schuld is dus niet
per definitie slecht: het kan noodzakelijk zijn om de
groeiambitie te verwezenlijken. Verder geeft schuld
financiering een ondernemer de mogelijkheid om het
eigendom van zijn bedrijf volledig vast te houden. De
keuzemogelijkheden voor de financiering van
activiteiten roepen de vraag op hoe de optimale
vermogensstructuur van een onderneming eruitziet.3
Tussen eigen en vreemd vermogen bestaat een aantal
belangrijke verschillen die de vermogensstructuurkeuze
kunnen beïnvloeden. Zo is de verschaffer van eigen
vermogen, in tegenstelling tot de vreemdvermogen
verschaffer, eigenaar van de onderneming. Hierdoor
verkrijgt hij zeggenschap en dit is iets waar niet alle
ondernemers op zitten te wachten. Dit druist namelijk
in tegen een van de belangrijkste redenen om voor het
ondernemerschap te kiezen; de wens om eigen baas te
zijn. Daarnaast ontvangt een vreemdvermogen
verschaffer een vast rendement in de vorm van rente,
terwijl eigenvermogenverschaffers een variabel
rendement in de vorm van dividend ontvangen.
3 Modigliani en Miller (1958) verrichtten het eerste toonaan
gevende onderzoek naar de optimale vermogensstructuur van
ondernemingen. Zij concluderen dat de vermogensstructuur onder
de stringente veronderstellingen van perfecte, complete en efficiënte
kapitaalmarkten geen invloed heeft op de waarde van een bedrijf.
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Box 1: Beoordeling financieringsaanvraag door financier

Als een ondernemer besluit om externe financiering
aan te trekken, wil dit nog niet zeggen dat hij de
financiering daadwerkelijk kan verkrijgen. Externe
financiers besluiten op basis van een groot aantal
factoren of ze een aanvraag voor financiering al dan
niet honoreren. Aanvragen voor financiering worden
bijvoorbeeld vaak beoordeeld op basis van de risicorendementsverhouding. Bij deze beoordeling kunnen
financiers gebruik maken van de Netto Contante
Waarde (NCW-)methode. Bij deze methode worden de
verwachte toekomstige kasstromen contant gemaakt
op basis van het geëiste rendement, waarbij het
geëiste rendement bestaat uit de risicovrije rente, een

vergoeding voor het beschikbaar stellen van geld en
diverse opslagen voor de risico’s die de financier loopt.
Indien de netto contante waarde groter is dan nul, dan
is het projectrendement groter dan het geëiste
rendement en is het investeringsproject economisch
zinvol. Financiers zullen dan in beginsel bereid zijn om
financiering te verstrekken. Een hoge inschatting van
het risico hoeft niet problematisch te zijn voor het
aantrekken van financiering door ondernemingen.4

Zolang het verwachte rendement hoog genoeg is, zal
de financier volgens de bovenstaande theorie bereid
zijn om geld te verstrekken. Naast de risicorendementsverhouding worden aanvragen voor
financiering ook langs andere lijnen beoordeeld.
Financiers kijken bijvoorbeeld ook naar de mate van
ondernemerschap, continuïteit van de kasstromen en
de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

4 Een slechte risicoschatting kan ervoor zorgen dat projecten die
rendabel zouden kunnen zijn niet worden gestart, omdat
investeerders het risico hoger inschatten dan het werkelijk is. Een

slechte risico-inschatting kan er eveneens voor zorgen dat
niet-rendabele projecten wel worden gestart, omdat het risico lager
wordt ingeschat dan het werkelijke risico.

Doordat de rendementsuitkering voor eigen
vermogenverschaffers onzekerder is dan voor
vreemdvermogenverschaffers, eisen eigen
vermogenverschaffers ook een hogere vergoeding.
Dit impliceert dat het voor een ondernemer duurder
is om eigen vermogen aan te trekken dan vreemd
vermogen. Bovendien is de aan de kredietgever
verschuldigde rente in principe fiscaal aftrekbaar.
De aftrekbaarheid van rente over vreemd vermogen
heeft tot gevolg dat de waarde van een onderneming
positief wordt beïnvloed door de hoeveelheid vreemd
vermogen te vergroten. Het is dan ook niet verwonder
lijk dat financiering met vreemd vermogen vaak wordt
geprefereerd boven het aantrekken van eigen
vermogen.5
5 Modigliani en Miller (1963) hielden voor het eerst rekening met
de impact van vennootschapsbelastingen op de optimale
vermogensstructuur. Zij concluderen dat door de introductie van
vennootschapsbelasting het voor bedrijven optimaal wordt om zich
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Dit impliceert echter niet dat het optimaal is voor een
ondernemer om zijn bedrijf volledig met vreemd
vermogen te financieren. Onder anderen Baxter (1967),
Kraus en Litzenberger (1973) en Myers (1984) wijzen
erop dat financiering met vreemd vermogen leidt tot
faillissementskosten. Naarmate de schuldquote stijgt,
neemt de kans toe dat de onderneming in financiële
moeilijkheden raakt en uiteindelijk failliet gaat.6 Doordat
de effecten van het fiscale voordeel en de faillissements
kosten tegengesteld zijn, bestaat de optimale
vermogensstructuur uit een combinatie van eigen en
vreemd vermogen (static trade-off theorie). Dit kan ertoe
leiden dat ondernemers een streefratio voor de
volledig met vreemd vermogen te financieren, omdat rentebetalingen
fiscaal aftrekbaar zijn en dividenduitkeringen niet.
6 Overigens kan het faillissementsrisico worden beperkt door het
bieden van een tastbaar onderpand. Hierdoor is het bijvoorbeeld
gemakkelijker om voor materiële activa externe financiering te vinden
dan voor immateriële activa en is het eenvoudiger om vaste activa
extern te financieren dan vlottende activa.
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vermogensstructuur hebben, die de optimale ratio van
schuld en totaal vermogen reflecteert (Brounen, 2005).
In de static trade-off theorie wordt volgens Jensen en
Meckling (1976) onvoldoende rekening gehouden met
zogenaamde agencykosten. Dit zijn kosten die ontstaan
doordat de belangen van de ondernemer (de agent) en
de financier (de principaal) onvoldoende parallel lopen.
Bovendien is er sprake van informatieasymmetrie,
waardoor de ondernemer en de financier niet, in beperkte mate of slechts tegen hoge kosten de beschikking hebben over dezelfde informatie. Informatie
asymmetrie tussen de ondernemer en de financier kan
tot twee soorten problemen leiden. Ten eerste zullen
financiers een rentevergoeding vragen die de
gemiddelde risicograad van een investeringsproject
dekt, omdat zij de feitelijke risicograad van het
investeringsproject niet kunnen waarnemen. Een
ondernemer die financiering zoekt voor een investe
ringsproject dat minder dan gemiddeld risicovol is, zal
deze gemiddelde risicovergoeding echter niet willen
betalen en besluiten om geen financiering aan te
trekken. Dit heeft tot gevolg dat alleen de ondernemers
met een bovengemiddeld risicovol project een beroep
doen op externe financiers. Door een hogere risico
vergoeding te vragen, trekt de financier dus juist de
risicovollere investeringsprojecten aan. Dit fenomeen
staat in de literatuur bekend als averechtse selectie
(adverse selection).
Ten tweede kunnen er zich problemen voordoen nadat
de financiering is verstrekt. Doordat financiers de acties
van de ondernemer niet altijd kunnen waarnemen, kan
een ondernemer de verkregen financiering voor andere
10
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(meer risicovolle) doeleinden gebruiken dan was
afgesproken. Bovendien kan de financier de inzet van
de ondernemer vaak niet waarnemen, terwijl deze inzet
uiteindelijk bepalend is voor de mate waarin het project
risicovol wordt gedurende de looptijd en voor de kans
op winst. Dit fenomeen staat in de literatuur bekend als
moreel risico (moral hazard).
Externe financiers, waaronder banken, gebruiken een
aantal methoden om de problemen van averechtse
selectie en moreel risico op te lossen (Brealey et al,
2006). Zo worden potentiële kredietnemers aan een
uitgebreide screening onderworpen voordat een
financier besluit om geld te verstrekken. Ook eisen
financiers vaak zekerheden die zij kunnen opeisen
wanneer de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.
Voorts dienen kredietnemers in een aantal gevallen
gedurende de looptijd van het project te rapporteren
over de voortgang. De methodes om de problemen van
averechtse selectie en moreel risico te lijf te gaan, zijn
echter te kostbaar om in alle gevallen in te zetten
(Jensen en Meckling, 1976). Zeker wanneer het gaat om
leningen van een beperkte omvang en/of om een
onderneming die in een sector of een gebied opereert
waarvan de financier weinig afweet.
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Myers en Maljuf (1984) voorspellen op basis van
asymmetrische informatie een pikorde tussen de
verschillende vermogensvormen. Volgens deze pikorde
maken ondernemers zoveel mogelijk gebruik van
interne middelen, omdat in dit geval het probleem van
asymmetrische informatie niet speelt. Bovendien blijven
ze op deze manier de baas over hun eigen bedrijf. Het
kan echter voorkomen dat de interne middelen niet
toereikend zijn, waardoor de ondernemer externe
middelen moet aantrekken. Welke externe middelen
een ondernemer kan aantrekken, is onder andere
afhankelijk van de groeifase waarin een onderneming
zich bevindt (zie verderop). Indien wordt verondersteld
dat ondernemers de keuze hebben uit eigen en vreemd
vermogen dan heeft schuldfinanciering de voorkeur
(met uitzondering van informele investeringen door
familie en vrienden). Aan de verstrekkers van vreemd
vermogen kan immers onderpand worden aangeboden,
waardoor zij een lagere risicopremie eisen dan eigen
vermogenverschaffers. Bovendien hoeven vreemd
vermogenverschaffers alleen het faillissementsrisico in
de gaten te houden en niet te monitoren of de
ondernemingswinst wordt gemaximaliseerd. Voor
vreemdvermogenverschaffers is het immers voldoende
als de ondernemer zorgt voor voldoende inkomsten,
waarmee hij de rente kan betalen en de schuld kan
aflossen. Volgens de pikordetheorie streven onder
nemers, in tegenstelling tot de static trade-off theorie,
dus geen optimale schuldratio na. De vermogens
structuur wordt primair bepaald door een voorkeur voor
een bepaalde financieringsvorm. Ondernemingen die
pikordegedrag vertonen, streven naar een grote mate
van financiële flexibiliteit, in de zin dat de hoeveelheid
vreemd vermogen laag wordt gehouden.
11
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Ondernemingen zijn dan flexibel, doordat de lage
rentelasten een hogere netto kasstroom impliceren. Zo
houden bedrijven genoeg interne middelen over om
nieuwe projecten uit te voeren (Brounen et al, 2005).
Uit de theoretische literatuur komt geen duidelijk beeld
naar voren over de optimale vermogensstructuur van
ondernemingen. Verschillende auteurs hebben getracht
om de relevantie van de verschillende theorieën te
toetsen. Brounen et al (2005) vinden bevestiging voor
de static trade-off theorie uit enquêteresultaten onder
financieel directeuren uit het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland, Frankrijk en Nederland. In Nederland ligt de
optimaal geachte schuldratio op 73%, waarbij bijna de
helft van de ondernemers dit optimum formuleert als
een bandbreedte in plaats van een specifiek getal. Bij
het besluit over de financieringsvorm blijken belasting
voordelen belangrijker te zijn dan faillissementskosten.
In Nederland geeft 38% van de financieel directeuren
aan dat belastingvoordelen (bijna) altijd een factor zijn
die de vermogensstructuur bepalen, terwijl bij 27% van
de Nederlandse financieel directeuren faillissements
kosten (bijna) altijd een rol spelen. Verder merken
Brounen et al (2005) op dat bedrijven met meer
schulden en een hogere streefratio voor de schuld ook
meer belang hechten aan de belastingvoordelen van
schuld. Ook blijken bedrijven met veel schuld meer
bezorgd over de mogelijkheid van faillissement, wat een
logische consequentie is van de schuldenlast. Brounen
et al (2005) vinden ook bevestiging voor de pikorde
theorie. Van de Nederlandse financieel directeuren
geeft bijvoorbeeld 51% aan dat financiële flexibiliteit
(zeer) belangrijk is.

inhoud

Vermogensstructuur
van Nederlandse ondernemingen
De uiteindelijke financieringskeuzes die ondernemers maken, leiden
tot een bepaalde vermogensstructuur. In dit hoofdstuk nemen we
de vermogensstructuur en de financiële positie van Nederlandse
niet-financiële ondernemingen onder de loep. Doordat de
financieringsvraagstukken voor startende ondernemers en het MKB
verschillen van die voor het GB, lopen de vermogensstructuren ook
uiteen. Om deze reden maken we een uitsplitsing naar bedrijfs
grootte. Ook kijken we naar de liquiditeit, solvabiliteit en winst
gevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven, omdat deze finan
ciële kengetallen nauw samenhangen met de vermogensstructuur.
12
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Determinanten van de vermogensstructuur
De keuzes voor wat betreft de aard van de vermogens
structuur - als men daar inderdaad expliciet op stuurt vormen een uitermate complex vraagstuk voor onder
nemers. Fiscale behandeling van financieringsvormen,
bijkomende faillissementsrisico’s en flexibiliteit werden
in het vorige hoofdstuk al besproken als belangrijke
determinanten in een dergelijke vermogensstructuur
keuze. Vanuit bedrijfseconomische afwegingen komen
daar nog de nodige aspecten bij, zoals volatiliteit van de
winstgevendheid en kasstromen, de activastructuur, het
risico voor wat betreft variatie in de waarde van de
activa, groeimogelijkheden voor de onderneming en de
sector waarin de onderneming actief is. Een van de
determinanten die echter altijd en overal een rol speelt,
is de bedrijfsomvang.
Tabel 1: Definitie MKB
Categorie

Personeelsomvang

Omzet

Balansomvang

(in werkzame personen)

(in mln euro)

(in mln euro)

< 10

≤2

≤2

Definitie EC
Micro
Klein

< 50

≤ 10

≤ 10

Middelgroot

< 250

≤ 50

≤ 43

Groot

≥ 250

> 50

> 43

< 10

< 23

10 - 100

< 23

≥ 100

≥ 23

Definitie EIM
Klein
Midden
Groot

Bron: Europese Commissie (2003), EIM (2012)
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De bedrijfsomvang kan de vermogensstructuur van een
onderneming op verschillende manieren beïnvloeden.
Enerzijds wordt verondersteld dat de inkomsten van
grote bedrijven gediversificeerder zijn, waardoor zij een
grotere kans hebben om te overleven in slechte
economische tijden en de kans op financiële problemen
afneemt. Hierdoor kan het voor grotere bedrijven
gemakkelijker zijn om zich te financieren met vreemd
vermogen. Bovendien spelen bij grotere bedrijven
agencyproblemen met schuldeisers een kleinere rol en
zijn de kosten voor het aantrekken van vreemd vermo
gen door schaalvoordelen lager dan voor kleinere
bedrijven (Frank en Goyal, 2009). Anderzijds wordt in de
theoretische literatuur beargumenteerd dat grote
bedrijven door een kleinere mate van informatie
asymmetrie en schaalvoordelen ook goedkoper extern
eigen vermogen kunnen aantrekken dan kleinere
bedrijven (Graham et al, 1998; Gaud et al, 2005). Dit
duidt juist op een negatieve relatie tussen de schuld
ratio en de bedrijfsomvang. Hoewel theoretisch
daarmee het verband tussen omvang en schuldratio
niet eenduidig is, wordt in de praktijk over het
algemeen een positief verband gevonden. Uit inter
nationaal onderzoek blijkt dat grotere bedrijven
doorgaans een hogere schuldratio hebben (Rajan en
Zingales, 1995; De Jong, Kabir en Nguyen, 2008; Frank
en Goyal, 2009). Om deze reden maken wij bij de
analyse van de vermogensstructuur van Nederlandse
niet-financiële ondernemingen een onderscheid naar
bedrijfsgrootte.
Volgens de definitie van de Europese Commissie
(2003) behoren alle bedrijven die minder dan 250
werknemers in dienst hebben en een omzet van minder

inhoud

dan ¤ 50 miljoen of een balanstotaal van minder dan
¤ 43 miljoen tot het MKB. Bedrijven die buiten deze
definitie vallen, worden tot het grootbedrijf gerekend.
Binnen het MKB onderscheidt de Europese Commissie
micro-, kleine en middelgrote bedrijven (tabel 1). In deze
themabrochure hanteren we echter zoveel mogelijk de
definitie van het EIM (2012). Volgens deze definitie
behoren bedrijven tot het MKB als zij minder dan 100
werkzame personen in dienst hebben (en een omzet
van minder dan ¤ 23 miljoen). Bedrijven die buiten
deze definitie vallen, behoren tot het grootbedrijf.

Tabel 2: Passivamix Nederlands 
bedrijfsleven in 2012
Totaal

MKB

Klein GB

GB

Eigen vermogen

34

34

44

53

Vreemd vermogen

66

66

56

47

voorzieningen

5

8

3

3

lang

31

28

25

23

kort

30

30

27

21

MKB (tot 100 werkzame personen), klein grootbedrijf (100 tot 249 werkzame personen),
grootbedrijf (minstens 250 werkzame personen).

Bron: EIM (2012)
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De vermogensstructuur van Nederlandse
ondernemingen
De vermogensstructuur van Nederlandse niet-financiële
ondernemingen hangt samen met de bedrijfsgrootte.
Anders dan uit internationaal onderzoek blijkt, neemt
het aandeel van het eigen vermogen, bestaande uit
ingelegde gelden van aandeelhouders en reserves als
gevolg van ingehouden winsten en herwaardering, in
de totale passiva toe naarmate de omvang toeneemt
(tabel 2). Het GB financiert 53% van zijn activa met eigen
vermogen, terwijl het aandeel van het eigen vermogen
in de totale passiva 34% voor het MKB bedraagt. Ook de
herkomst van het eigen vermogen hangt samen met de

inhoud

bedrijfsomvang. Grote ondernemingen trekken vaak
extern eigen vermogen aan door een aandelenemissie
op de openbare kapitaalmarkt of via onderhandse
plaatsing bij institutionele beleggers. Daarnaast laten zij
regelmatig participatiemaatschappijen en andere
partijen in hun bedrijf participeren (private equity).
Alleen de grootste MKB-ondernemingen kunnen ook
extern eigen vermogen aantrekken door de uitgifte van
aandelen. Het gros is hiertoe niet in staat en is aange
wezen op inbreng van eigen geld, geld van familie en
kennissen en winstinhouding. Uit het onderzoek van
Hagen en Schuit (1995) onder 175 ondernemingen
blijkt bijvoorbeeld dat het eigen vermogen van het MKB
voor bijna 90% afkomstig is van de ondernemer zelf of
uit zijn directe omgeving, terwijl dit maar 50% is voor
ondernemingen behorende tot het grootbedrijf.
Voor het verschil in het belang van eigen vermogen
kunnen diverse verklaringen worden gegeven. Ten
eerste kan het MKB minder gemakkelijk extern eigen
vermogen aantrekken, omdat het probleem van
informatieasymmetrie groter is dan bij het grootbedrijf.
Dit is het gevolg van de minder verstrekkende infor
matieverplichtingen voor het MKB. De wetgever heeft
hiervoor gekozen om de administratieve lastendruk en
de hiermee gepaard gaande kosten voor kleinere
ondernemingen binnen de perken te houden. Ten
tweede is het aantrekken van extern eigen vermogen
vaak te duur voor het MKB. Zowel schaalnadelen als
hogere financiële risico’s spelen hierbij een rol (SogrobMira, 2005; Ortiz-Molina en Penas, 2008). Door de hoge
vaste kosten en de relatief beperkte omvang van een
emissie zijn de kosten per geëmitteerde euro voor het
MKB relatief hoog. Bovendien raken ondernemers in het
15
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MKB door het aantrekken van extern eigen vermogen
een deel van hun zeggenschap kwijt. Dit kan worden
ervaren als een inperking van het ondernemerschap,
terwijl veel MKB-ondernemers juist vanwege de vrijheid
voor dit ondernemerschap hebben gekozen. Door de
beperkte toegang van het MKB tot extern eigen
vermogen is er sprake van een equity gap.
Aangezien financiering door het aantrekken van eigen
vermogen voor de meeste MKB-ondernemers niet tot de
mogelijkheden behoort, blijven er twee financierings
opties over. Zij kunnen hun activiteiten met interne
middelen financieren of vreemd vermogen aantrekken,
waarbij zij de eerste financieringsvorm boven de laatste
verkiezen. Gezien de doorgaans beperkte omvang van
interne middelen is het niet verwonderlijk dat kleine
ondernemingen meer op vreemd vermogen leunen dan
grote bedrijven (Marsh, 1982). Voor het MKB is de
schuldratio groter dan voor het GB (tabel 2). Verder is het
MKB sterker afhankelijk van kort vreemd vermogen dan
het GB. Circa 35% van het totale vermogen van het MKB
bestaat uit kortlopende schuldverplichtingen, terwijl
26% uit langlopende schuldverplichtingen7 bestaat.
Voor het grootbedrijf bedragen deze percentages
respectievelijk 21% en 23%. Bovendien is de looptijd van
lang vreemd vermogen doorgaans korter voor het MKB
dan voor het GB (Folkeringa en Verhoeven, 2011).
De sterkere afhankelijkheid van het MKB van vreemd
vermogen met een kortere looptijd heeft diverse
7 Volgens het EIM (2012) is het aandeel langlopende
schuldverplichtingen in het MKB vertekend door de microbedrijven,
die geen scheiding kennen tussen privé vermogen en bedrijfskapitaal.
Zo kan een woonhypotheek worden gebruikt om een deel van de
bedrijfsactiva te financieren.

inhoud

oorzaken. De verstrekking van kort vreemd vermogen
verkleint bijvoorbeeld de agencykosten voor de
financier, omdat hij over een kortere periode risico’s
loopt. Het GB is beter in staat om deze risico’s op andere
wijzen te mitigeren, bijvoorbeeld door onderpand te
bieden en informatie beschikbaar te stellen via uitge
breide financiële rapportages. Het MKB is minder
kapitaalintensief dan het GB (zie verderop), waardoor
deze ondernemingen minder onderpand kunnen
afgeven aan financiers (Sogrob-Mira, 2003). Daarnaast is
het voor het MKB relatief duur om uitgebreide financiële
rapportages te maken vanwege de hoge vaste kosten.
Verder speelt dat de kapitaalbehoefte anders is. Het
MKB heeft doorgaans een grotere (kortstondige)
behoefte aan werkkapitaal dan het grootbedrijf.
Evenals de herkomst van het eigen vermogen hangt
ook de herkomst van het vreemd vermogen samen met
de bedrijfsomvang. Voor het MKB is de bank, en dan
met name de huisbank, traditioneel de belangrijkste
vreemdvermogenverschaffer. Ruim driekwart van het
MKB trekt vreemd vermogen via zijn huisbank aan. Het
GB doet doorgaans zaken met meer banken, waaronder
de huisbank. Het verschil in het belang van huisbankier
schap is logisch, omdat huisbankierschap de informatie
leemte die ontstaat ten gevolge van problemen met
asymmetrische informatie (deels) kan wegnemen. Zoals
eerder vermeld zijn vaste kosten van informatie
verstrekking vaak te hoog voor kleine ondernemingen.
Om deze reden zijn de informatieverplichtingen voor
het MKB minder verstrekkend, waardoor het voor
vreemdvermogenverschaffers lastiger is om de risico’s
die samenhangen met het verstrekken van de
financiering in te schatten.
16
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Door een langetermijnrelatie aan te gaan, verwerft de
financier een informatievoordeel over de kwaliteit van
de ondernemer en de financiële positie van het bedrijf.
Dit vergemakkelijkt het screening- en monitoringproces
in het streven van de financier naar kwaliteitsbewaking.
Voor ondernemers betekent het dat naast zakelijke ook
persoonlijke factoren een rol van betekenis spelen in de
contacten met de bank. Daarnaast worden problemen
met een gebrek aan zekerheden deels opgelost.8 Dit
heeft tot gevolg dat een financier eerder geneigd zal
zijn om een krediet te verstrekken.
Solvabiliteitspositie Nederlandse ondernemingen
wisselt
De structuur van de passivazijde van de balans bepaalt
de solvabiliteit van ondernemingen. De solvabiliteits
ratio, dat wil zeggen de verhouding van het eigen
vermogen tot het totaal vermogen, geeft aan in
hoeverre een onderneming op langere termijn aan haar
financiële verplichtingen (rentelasten en aflossing van
schulden) kan voldoen. Minimumnormen voor de
solvabiliteitsratio verschillen per sector, leeftijd en
omvang van het bedrijf. In het algemeen geldt: des te
hoger de solvabiliteit, des te minder gevoelig de
financiële gezondheid van een bedrijf voor externe
factoren, zoals de renteschommelingen. Tegelijkertijd
geldt ook: hoe hoger de kwetsbaarheid van de
exploitatie van een onderneming, hoe hoger de
solvabiliteitseis die de financier stelt.
8 Voor MKB-ondernemers die te weinig zekerheden kunnen bieden,
kan de overheid in sommige gevallen ook een uitkomst bieden. De
overheid geeft verschillende garanties af, zoals de Borgstelling MKB
Kredieten (BMKB), de Garantie ondernemingsfinanciering of de
Groeifaciliteit.

inhoud

Figuur 5: Solvabiliteit Nederlandse bedrijfsleven
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Figuur 6: Solvabiliteitspositie Nederlandse 
bedrijven naar bedrijfsomvang in 2012

In de afgelopen jaren is de solvabiliteit van het Neder
landse bedrijfsleven, ondanks de crisis9, redelijk op peil
gebleven (figuur 5). Dit komt onder meer doordat de
schulden van bedrijven slechts mondjesmaat zijn
toegenomen als gevolg van de lage investeringsdrang
(zie ook onze Visie op 2013). Het solvabiliteitscijfer voor
het Nederlandse bedrijfsleven als geheel geeft echter
een vertekend beeld van de financiële positie van
individuele bedrijven. De hoge solvabiliteit van een
klein aantal zeer grote bedrijven beïnvloedt het cijfer
sterk. De solvabiliteitspositie van het MKB (34%) blijft
achter bij die van het grootbedrijf (53%; figuur 6),
vanwege het bestaan van de eerder genoemde equity
gap. Bovendien blijkt dat bedrijven met een lagere
solvabiliteit, zoals het MKB, geen succes boeken bij
eigen vermogenverschaffers (EIM, 2011). Hierdoor zijn
ze ook niet in staat om hun solvabiliteitsratio op te
krikken.
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MKB (tot 100 werkzame personen), klein grootbedrijf (100 tot 249
werkzame personen), grootbedrijf (minstens 250 werkzame personen).

Bron: EIM (2012)

17

ı Visie op 2013 ı Financieren voor groei ı

9 De solvabiliteit van Nederlandse bedrijven hangt sterk samen met
de conjuncturele ontwikkelingen (EIM, 2010). Enerzijds gaat een
daling van de economische groei gepaard met een afname van de
solvabiliteit als gevolg van gemaakte verliezen. Anderzijds is het
tijdens de economische neergang ook lastiger om vreemd vermogen
aan te trekken. De solvabiliteitspositie kan ondanks een balans
verkorting verbeteren als het eigen vermogen minder sterk daalt dan
het vreemd vermogen.
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Box 2: Schuldratio in Europees perspectief

Uit onderzoek van de ECB (2007)10 blijkt dat de
verhouding tussen de schuld en de omzet en de
verhouding tussen uitgegeven eigen vermogen en de
omzet bij Nederlandse ondernemingen relatief laag
zijn (tabel 3). Dit impliceert dat Nederlandse
ondernemingen zich onderscheiden van hun
Europese collega’s door een relatief klein beroep te
10 Het is bekend dat bedrijfsspecifieke kenmerken, zoals de
omvang van de onderneming en de bedrijfstak waarin de onder
neming actief is, van invloed zijn op de financieringsstructuur van
ondernemingen. Om de financieringsstructuur tussen onderne
mingen in verschillende landen te vergelijken, moet daarom een
identieke structuur qua grootte/bedrijfstak worden opgelegd. Deze
correctie is door de ECB (2007) toegepast door de grootte/bedrijfs
tak-samenstelling voor de eurozone als geheel toe te passen op elk
van de afzonderlijke lidstaten. De resultaten van deze exercities zijn
weergegeven in tabel 3.

doen op externe financiering. In de (theoretische)
literatuur wordt vaak een positief verband gelegd
tussen de mate van concurrentie tussen financiële
instellingen en externe financiering. Berger en
Hannan (1989) dragen bijvoorbeeld aan dat een
gebrek aan concurrentie tot inefficiënties leidt,
waardoor minder externe financiering wordt verschaft
aan bedrijven en de kostprijs hoger is. Een hogere
mate van concurrentie kan juist de mate van
innovaties door financiële instellingen bevorderen,
waardoor er nieuwe producten kunnen ontstaan die
beter aansluiten bij de financiële wensen van de
onderneming en mogelijk ook minder duur zijn.
Daarentegen wordt in de literatuur ook beargumenteerd dat een hogere mate van concurrentie

tussen financiële instellingen de bevoorrechte
toegang van banken tot informatie over een onderneming beperkt, waardoor de beschikbaarheid van
externe financiering afneemt en de kosten stijgen
(Petersen en Rajan, 1994). Uit empirisch onderzoek
blijkt echter dat de eerstgenoemde argumenten
zwaarder wegen dan de laatstgenoemde (Beck et al,
2004; Claessen en Laeven, 2005). Voor Nederland
blijkt dit verband echter niet op te gaan. Volgens de
H-statistiek11, die de som van de elasticiteiten van
de totale opbrengsten met betrekking tot de
inputprijzen van een bank meet, is de bankensector

11 In het geval van volledige concurrentie is de H-statistiek gelijk
aan 1. In het geval van een monopolie is de H-statiek gelijk aan nul.

Tabel 3: Indicatoren voor financiële structuur (gemiddelde in periode 1999-2005)
schuld/omzet
		

uitgegeven eigen

debt-to-equity

vermogen/omzet		

66,6

19,5

aandeel van het

aandeel van obligaties
in de totale schuld

op korte termijn

bankkrediet in de

in de totale schuld

totale schuld

145,6

58,3

14

7,6
8,1

				
Nederland

aandeel van schuld

Oostenrijk

111

9,5

232

53,8

23

België

92,2

61,7

156,6

64,8

22,1

Duitsland

66

18,9

245

60,8

24

2,4

Spanje

78,8

31,6

147,6

66,9

27,5

0,9

Finland

66,1

29,3

119,4

54,8

26,7

6,9

Frankrijk

76,4

22,2

240,3

63,1

16,1

6

Griekenland

85,5		

86,4

66,9

Italië

80,2

23,5

242,4

73,3

26,2

2,7

Portugal

91,2

41,4

186,3

65,5

31,3

3,1

Eurogebied

76,3

29,6

181,1

63,5

22,3

4,2

Bron: BACH-database, ECB (2007)
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Box 2: vervolg
inhoud

van Nederland een van de meest competitieve in
Europa (Hartmann et al, 2006). Toch zijn Nederlandse
niet-financiële ondernemingen met relatief weinig
extern vermogen gefinancierd.
Uit tabel 3 blijkt ook dat de ratio van de schuld ten
opzichte van het eigen vermogen (debt-to-equity
ratio) voor Nederlandse ondernemingen relatief laag
is. Dit kan mogelijk wel worden verklaard door de
hoge waarde van de H-statistiek. De ECB (2007) geeft
aan dat een bovengemiddelde concurrentie in de
bancaire sector er in het algemeen toe leidt dat de
schuldratio lager is, omdat concurrentie tot lagere
financieringskosten leidt. Ook het relatief lage
vennootschapsbelastingtarief kan een rol spelen bij
de relatief lage schuldratio van Nederlandse bedrijven
(tabel 4). Andere institutionele factoren die vaak in de
(theoretische) literatuur naar voren worden gebracht,

blijken geen verklaring te bieden. Vaak wordt
verondersteld dat de schuldratio hoger is in landen
waar vreemdvermogenverschaffers een betere
bescherming genieten. In Nederland zijn vreemd
vermogenverschaffers echter relatief goed beschermd
(tabel 4). Ook wordt vaak aangevoerd dat in landen
waar eigenvermogenverschaffers beter worden
beschermd dan vreemdvermogenverschaffers, onder
nemingen gemiddeld een lagere debt-to-equity ratio
hebben. Ook dit argument blijkt voor Nederland niet
op te gaan (tabel 4). Qua rechten voor eigenvermo
genverschaffers scoort Nederland een drie op een
schaal van nul tot zes, terwijl het qua rechten voor
vreemdvermogenverschaffers eveneens een drie
scoort op een schaal van nul tot vier.
Indien wordt ingezoomd op de samenstelling van de
schuld dan blijkt dat het aandeel van het bankkrediet

Tabel 4: Bescherming van vermogenverschaffers
Rechten eigen

Rechten vreemd

vermogenverschaffers*

vermogenverschaffers**

In vergelijking met andere EMU-landen is in Neder
land een kleiner deel van de totale schuld kort
gefinancierd. Petersen en Rajan (1995) en Degryse en
Ongena (2005) concluderen dat naarmate de bancaire
sector meer geconcentreerd is, zoals in Nederland
(Cetorelli en Gambera, 2001), banken eerder geneigd
zijn om een langjarige relatie met de kredietnemer op
te bouwen. Door deze langjarige relatie zijn financiers
eerder bereid om lang vreemd vermogen beschik
Tarief vennootschapsbelasting baar te stellen. Daarnaast is de bescherming van
vreemdvermogenverschaffers mogelijk van belang.
in 2005
Indien de mate van bescherming groter is, zullen
vreemdvermogenverschaffers minder snel naar alter
31,5
natieve methoden grijpen, zoals het beperken van de
25
looptijd van de lening, om opportunistisch gedrag
34
van ondernemingen tegen te gaan en hun rechten
38,9
zeker te stellen.
35

Nederland

3

3

Oostenrijk

4

3

België

1

2

Duitsland

4

3

Spanje

5

2

Finland

3

1

26

Frankrijk

3

0

35

Italië

4

2

33

Portugal

3

1

27,5

Bron: Hartmann (2006), La Porta et al (1998), Djankov et al (2006), OECD
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in de totale schuld in Nederland relatief laag is, terwijl
ondernemingen (vooral grootbedrijven en een enkele
grotere MKB’ er) relatief vaak door de uitgifte van een
obligatielening vreemd vermogen aantrekken (tabel
3). Volgens de bedrijfseconomische literatuur kan de
bescherming van investeerders (zowel eigen- als
vreemdvermogenverschaffers) een rol spelen. Indien
hun rechten beter zijn gewaarborgd, maken onder
nemingen vaker gebruik van obligatiefinanciering.
Dit kan ook voor Nederland opgaan.

* De omvang van de rechten van eigen vermogenverschaffers
wordt gemeten op een schaal van 0 tot 6, waarbij een hogere
score overeenkomt met een betere bescherming.
** De omvang van de rechten van vreemd vermogenverschaffers
worden gemeten op een schaal van 1 tot 4, waarbij een hogere
score overeenkomt met een betere bescherming.

inhoud

De kapitaalstructuur van Nederlandse
ondernemingen
De vermogensstructuur van Nederlandse niet-financiële
ondernemingen kan niet los worden gezien van de
kapitaalstructuur. Volgens de gulden financieringsregel
moet de levensduur van de activa zo veel mogelijk
overeenkomen met de looptijd van de financiering.
Doordat kort geld vaak goedkoper is dan lang geld, kan
het aantrekkelijker lijken om investeringen in vaste
activa met kort geld te financieren. Dit kan echter tot
problemen leiden, zoals de financiële crisis in 2008-2009
nog maar weer eens heeft bevestigd. Indien een
ondernemer ervoor kiest om vaste activa te financieren
met kort geld, dan moet hij de lening regelmatig
herfinancieren. De beschikbaarheid van geld is echter
onzeker, waardoor de ondernemer een (her-)
financieringsrisico loopt. Ook loopt hij een renterisico,
omdat de kortetermijnverplichtingen door rente
schommelingen sterk kunnen oplopen. Bovendien zijn

Tabel 5: Activamix Nederlands bedrijfsleven 
in 2012
MKB

Klein GB

GB

47

58

73

(im)materiële activa

41

34

35

financiële activa

6

24

38

Vlottende activa

Vaste activa

53

42

27

voorraden

11

10

4

kortlopende vorderingen

26

23

18

liquide middelen

15

8

5

MKB (tot 100 werkzame personen), klein grootbedrijf (100 tot 249 werkzame personen),
grootbedrijf (minstens 250 werkzame personen)
Bron: EIM (2012)
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er momenten waarop kort geld toch duurder is dan
lang geld. Hoe meer activa een ondernemer financiert
met kort geld, hoe groter de risico’s die de ondernemer
loopt.
Zoals al is aangestipt, is het GB kapitaalintensiever dan
het MKB. Bijna driekwart van de totale bezittingen van
het GB betreft vaste activa, tegenover iets minder dan
de helft in het MKB (tabel 5).12 Door de lagere kapitaal
intensiteit kan het MKB minder tastbare zekerheden
bieden aan de verstrekkers van vreemd vermogen.
Logischerwijs beschikt het MKB over meer vlottende
activa, en dan met name over meer liquide middelen,
dan het GB. Een grote hoeveelheid liquide middelen
heeft als voordeel dat een ondernemer snel en beter
kan inspelen op de voortdurend wisselende vraag naar
producten en diensten door de steeds veranderende
wensen van de consument. Daarnaast speelt het
voorzorgsmotief een rol, wat maakt dat het MKB meer
liquiditeiten aanhoudt als financiële buffer, zodat het
aan (onverwachte) kortetermijnverplichtingen kan
voldoen. Doordat de product- en klantgroepen van het
MKB minder gedifferentieerd zijn en veel MKB-onder
nemingen zich in een jongere fase van de levenscyclus
bevinden (zie verderop), zijn de kasstromen van het
MKB volatieler dan de kasstromen van het GB. Om het
bedrijfsproces in het geval van tegenvallende kasstromen op gang te houden en het voortbestaan van
de onderneming te waarborgen, is het prudent beleid
om meer liquide middelen als buffer aan te houden. Dit
12 Het aandeel vaste activa in het MKB wordt vertekend door de
microbedrijven, die geen scheiding kennen tussen privé vermogen en
bedrijfskapitaal. Zo kan een woonhypotheek een relatief belangrijk
deel van de bezittingen uitmaken (EIM, 2012).
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Figuur 7: Liquiditeitspositie Nederlandse 
bedrijven naar bedrijfsomvang in 2012
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Figuur 8: Winstgevendheid Nederlands 
bedrijfsleven
%

%

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
70

74

78

82

86

90

94

98

02

Winstquote (van productie in Nederland)

Bron: CPB

21

ı Visie op 2013 ı Financieren voor groei ı

06

10

motief wordt belangrijker naarmate een onderneming
kleiner is, omdat het risico om niet te overleven dan
hoger is. In de afgelopen jaren overleefde slechts 50%
van de starters de eerste vijf jaar (EIM, 2012). De grotere
flexibiliteit brengt echter wel de nodige kosten met zich
mee. Liquide middelen zijn immers minder vast vanuit
het perspectief van de vreemd vermogenverschaffers,
waardoor zij meer risico lopen en minder graag en/of
tegen een hogere prijs financiering beschikbaar stellen.
Liquiditeitspositie Nederlandse ondernemingen 
in orde
De liquiditeitspositie geeft inzicht in de mate waarin
een onderneming in staat is om aan haar direct (op
korte termijn) opeisbare verplichtingen te voldoen
zonder dat zij daarvoor nieuwe financiële bronnen hoeft
aan te boren. Een slechte liquiditeitspositie (eventueel
in combinatie met een lage solvabiliteit) vormt een
probleem voor het verkrijgen van externe financiering
(zie ook box 1). Uit figuur 7 blijkt dat de current ratio13
voor zowel het MKB als het GB ruim boven de 100%
ligt, waardoor Nederlandse ondernemingen gemiddeld
genomen in staat zijn om aan hun kort-lopende verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie verslech
tert naarmate de omvang van de onderneming
toeneemt, omdat, zoals al is opgemerkt, het GB
kapitaalintensiever is en minder liquiditeiten aanhoudt.
13 De current ratio is een veelgebruikt kengetal voor liquiditeit,
waarbij de vlottende activa gerelateerd worden aan de kortlopende
schulden. In het algemeen geldt: hoe lager de current ratio, hoe
slechter het is gesteld met de liquiditeitspositie van de onderneming.
Een bedrijf met een current ratio hoger dan 100% is volledig in staat
om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen, terwijl bij een
ratio van minder dan 100% het voortbestaan van de onderneming op
korte termijn in gevaar komt.

Winstgevendheid Nederlandse ondernemingen
onder druk
Tot nu toe is alleen naar de balansopbouw van onder
nemingen gekeken. De balans geeft een overzicht van
de samenstelling van het kapitaal en het vermogen op
een bepaald tijdstip. Op de resultatenrekening worden
gedurende de hele verslagperiode de inkomsten en
uitgaven van ondernemingen geboekt en zij geeft
daarmee de ruimte weer die een onderneming via
winstinhoudingen kan creëren voor het verder uitvoeren van de groeiambitie. Een winstsaldo (of verlies
saldo) op de resultatenrekening leidt ceteris paribus tot
een vergroting (of verkleining) van het eigen vermogen
op de balans.
De winstquote van de productie, oftewel de nettowinst
als percentage van het BBP, is sinds het uitbreken van
de crisis in 2008 sterk verslechterd. In 2008 lag de
winstquote van de productie in Nederland op 13,4,
terwijl deze in 2011 was gedaald tot 9,7 (figuur 8).
Overigens ligt deze quote hiermee wel meer in lijn met
wat historisch gebruikelijk is. Sinds 2008 staat de
nettowinst van veel bedrijven onder druk. Veel
ondernemers ontsloegen flexibel personeel, maar
hielden vast personeel in dienst terwijl ook voor hen in
feite geen werk voor was. Toch besloten zij om vast
personeel niet te ontslaan, omdat er voor het uitbreken
van de crisis sprake was van krapte op de arbeidsmarkt
en de vrees bestond dat men na afloop van de crisis
weer moeilijk aan personeel zou kunnen komen.
Daarnaast zou met het ontslaan van vast personeel veel
kennis en vakmanschap verloren gaan en zijn de
ontslagkosten hoog. Bedrijven kunnen personeel voor
wie er geen werk is, echter niet eeuwig in dienst
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houden. Nu het economische herstel op zich laat
wachten, verwachten we dat bedrijven de pijn verdelen
over een verdere daling van de winstquote en het
ontslaan van vast personeel. Dit laatste heeft tot gevolg
dat de werkloosheid op zal lopen (zie ook onze Visie op
2013). Een andere aanleiding voor de daling van de
nettowinst vormt de stijging van de netto rentelasten
quote14. Deze indicator voor de kosten van vreemd
vermogen ligt sinds 2009 op een veel hoger niveau dan
in de jaren ervoor. Door de krapte op de geld- en
kapitaalmarkt moeten bedrijven meer betalen voor
afgesloten kredieten (box 3). Weliswaar liggen de
huidige tarieven lager dan de langjarige gemiddelden,
maar dit werkt, vanwege de lange looptijd van veel
leningen, vertraagd door in de netto rentelastenquote.
Ook vormen de kostenstijgingen (energie et cetera) een
verklaring voor de daling van de nettowinst. De daling
in de nettowinst was in de afgelopen jaren sterker dan
de daling van het BBP-volume, waardoor de winstquote
als geheel is afgenomen. Uit de lagere winstquote kan
worden geconcludeerd dat de rentabiliteit van de
investeringen en de ruimte die bedrijven hebben om
investeringen te financieren uit ingehouden winsten
zijn afgenomen.

14 De netto rentelastenquote geeft het verschil weer tussen de
rentebaten en rentelasten van bedrijven, waarbij beide stromen zijn
gecorrigeerd voor de toegerekende vergoeding van geleverde
bankdiensten.
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Box 3: Opbouw tarief kredietverlening

Het tarief voor de kredietverlening bestaat uit drie
componenten, namelijk een referentietarief, een risicoopslag en een individuele klantopslag (Boonstra en
Groeneveld, 2010). Het referentietarief vormt de basis
en is gebaseerd op een mix van leidende tarieven in
de financiële markten. Hierbovenop komt een risicoopslag. De omvang van deze opslag is niet alleen
afhankelijk van de financiële soliditeit en liquiditeit van
de bank, maar ook van de ontwikkelingen op de
financiële markten. Vervolgens worden de financie
ringskosten van een bank, dat wil zeggen het referen
tietarief plus de risico-opslag, vermeerderd met een
individuele klantopslag. Deze opslag is dus niet vast,
maar verschilt van klant tot klant. In de individuele

Figuur 9: Rentabiliteitspositie Nederlandse 
bedrijven naar bedrijfsomvang in 2012
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klantopslag worden onder andere een vergoeding
voor het debiteurenrisico15, een opslag voor opera
tionele kosten van het verstrekken van het krediet,
zoals behandelingskosten en overhead, vermogens
kosten en een marge meegenomen.
In het algemeen neemt de klantopslag toe tijdens een
economische neergang, omdat het risicoprofiel van
klanten verslechtert. Het karakter van de financierings

15 De omvang van het debiteurenrisico is onder meer afhankelijk
van de vooruitzichten voor de onderneming, de
marktverwachtingen, de positie van de onderneming in de markt,
het reeds aangetrokken vreemd vermogen, de zekerheden voor de
financiering en de omvang van het financieringsbedrag.

kosten is eerder anticyclisch te noemen. Tijdens een
economische neergang dalen normaal gesproken de
rentes op de geld- en kapitaalmarkt, waardoor ook de
referentierente afneemt. Deze twee effecten wegen
normaliter tegen elkaar op, waardoor het feitelijk te
betalen klanttarief doorgaans maar in geringe mate
verandert. In de afgelopen jaren is financiering echter
duurder geworden terwijl de economische situatie
(aanzienlijk) verslechterde. Hoewel de referentierente
is gedaald, zijn de risico-opslagen die banken moeten
betalen fors opgelopen. Per saldo zijn hierdoor de
financieringskosten van banken gestegen. In combi
natie met een hogere klantopslag heeft dit geleid tot
een hoger tarief.

De winstquote geeft inzicht in de winstgevendheid van
het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Indien er
wordt ingezoomd op verschillende grootteklassen
ontstaat een ander beeld. De rentabiliteit van het eigen
vermogen (REV)16, die het verband laat zien tussen de
financiële resultaten van een onderneming en het
geïnvesteerde eigen vermogen, is hoger voor het MKB
dan voor het GB (figuur 9). Dit is het gevolg van de
financiële hefboomwerking van vreemd vermogen.
Door geld te lenen en hiermee een opbrengst te
genereren die hoger is dan de rentekosten van de
lening, kan een ondernemer zijn REV vergroten (box 4).
Het MKB profiteert meer van het hefboomeffect dan het
grootbedrijf, omdat het MKB relatief meer vreemd

vermogen heeft en minder solvabel is (Verhoeven en
Smid, 2011). Het hefboomeffect verklaart ook het
verschil tussen de REV en de rentabiliteit van het totale
vermogen (RTV)17.

16 De REV kan worden berekend door de nettowinst (na belasting)
te delen door het gemiddelde geïnvesteerde eigen vermogen en het
vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.

17 De RTV kan worden berekend door de nettowinst plus de rente
en belastingen te delen door het gemiddelde totale vermogen en te
vermenigvuldigen met 100%.

MKB (tot 100 werkzame personen), klein grootbedrijf (100 tot 249
werkzame personen), grootbedrijf (minstens 250 personen)
Bron: EIM (2012)
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Box 4: Illustratie van het hefboomeffect

Stel dat een onderneming een totaal vermogen heeft
van ¤ 10 miljoen, waarvan ¤ 4 miljoen aan eigen
vermogen en ¤ 6 miljoen aan vreemd vermogen.
Neem verder aan dat het rentepercentage op het
vreemd vermogen 5% per jaar bedraagt, waardoor
de rentekosten gelijk zijn aan ¤ 300 duizend per jaar.
Als we veronderstellen dat de jaarwinst (voor aftrek
van de over het vreemd vermogen betaalde rente) als
percentage van het totale vermogen 10% bedraagt,
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oftewel ¤ 1 miljoen. Dan is het rendement op het
eigen vermogen (na aftrek van de over het vreemd
vermogen betaalde rente) gelijk aan:
(¤ 1.000.000 - ¤ 300.000)/¤ 4.000.000 x 100% = 17,5%.
De REV ligt dus hoger dan het winstpercentage
op het totale vermogen (10%). Dit hefboomeffect
ontstaat doordat het rendement van het aangetrokken
vreemd vermogen hoger is dan de aan derden
betaalde rente (5%).
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Financiering gezocht:
waar o waar?
De mogelijkheid om groeikansen te benutten staat of valt met de
beschikbaarheid van financiële middelen. In het uitdagende
krachtenveld van macro-economische schuldafbouw, matige
economische groei en de gewenste en vereiste versteviging van de
bancaire buffers, kan het in de praktijk voorkomen dat een
ondernemer de gewenste hoeveelheid externe financiering niet kan
aantrekken via het gebruikelijke bancaire loket. Maar wij zien andere
loketten openen, waarlangs alternatieve financieringsbronnen
worden ontsloten. Dit zal er voor zorgen dat zelfs wanneer de
beschikbaarheid van bancaire kredietverlening zich in de toekomst
tot daadwerkelijk knelpunt gaat ontpoppen, er andere wegen te
bewandelen zijn naar de financiering van goede ondernemers
plannen.
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Figuur 10: Kredietverlening aan 
niet-financiële bedrijven
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Kredietrantsoenering door crises?
In de afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar
mogelijke kredietrantsoenering (credit rationing) door
banken als gevolg van de kredietverliezen geleden
in de mondiale financiële crisis, de daarop volgende
Grote Recessie en de beperkende effecten van nieuwe
toezichtsregels en andere wet- en regelgeving.
Op zichzelf is de zorg begrijpelijk gezien het grote
belang van bancaire financiering voor Nederlandse
niet-financiële bedrijven. Van kredietrantsoenering
lijkt echter vooralsnog geen sprake te zijn.
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Figuur 11: Door Nederlandse banken 
gerapporteerde factoren die van invloed zijn 
op de verandering in kredietvraag
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Op dit moment hebben Nederlandse banken zo’n
¤ 350 miljard aan zakelijk kredieten uitstaan. Dit bedrag
ligt hoger dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in
het najaar van 2008. Hoewel de omvang van de zakelijke
kredietverlening in de afgelopen jaren is gegroeid, is het
groeitempo wel afgenomen (figuur 10). Sinds 2009
bedraagt de nominale groei ongeveer 3%, maar reëel is
er nauwelijks sprake van een toename (Treur, 2012).
Aan de daling van het groeitempo liggen zowel vraagals aanbodfactoren ten grondslag. De vraag naar
bancair krediet hangt sterk samen met de conjuncturele
neergang van de afgelopen jaren. Door de binnen- en
buitenlandse vraaguitval daalden de omzetten van
bedrijven en nam de vraag naar krediet voor de
financiering van voorraden en investeringsactiviteiten
sterk af. Wel was er een grotere vraag naar krediet voor
verliesfinanciering (DNB, 2009; figuur 11). Het eerste
vraageffect heeft echter de overhand, waardoor de
vraag naar zakelijk krediet is afgenomen. Gedurende de
tweede helft van 2008 tot 2011 rapporteerden banken
een dalende vraag naar krediet door zowel het MKB als
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Figuur 12: Door Nederlandse banken gerappor-
teerde kredietvraag naar bedrijfsomvang
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het grootbedrijf (figuur 12). In de eerste twee kwartalen
van 2011 nam de kredietvraag van het grootbedrijf
gedurende een korte periode toe. Dit was vooral het
gevolg van de krachtige opleving van de wereldhandel,
waardoor de productie toenam, de bezettingsgraad
steeg en ondernemers (in de industrie) werden geprik
keld om meer te investeren. Van een opleving van de
kredietvraag van MKB-ondernemers is tot nu toe nog
geen sprake geweest. Het MKB, dat relatief meer
afhankelijk is van de binnenlandse vraag, heeft al jaren
lang te kampen met een terughoudende consument,
waardoor de volumes, omzetten en winsten per saldo
nauwelijks gestegen of zelfs gedaald zijn. De behoefte
aan krediet was in de afgelopen jaren dan ook beperkt.

Bron: DNB

Figuur 13: Door Nederlandse banken gerappor-
teerde veranderingen in acceptatiecriteria
Netto percentage*

Figuur 14: Door Nederlandse banken gerapporteerde
veranderingen in risicoperceptie
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Vooruitzichten onderneming of bedrijfstak

Door de conjuncturele neergang zijn banken voor
zichtiger geworden met het verstrekken van krediet.
Gedurende de periode medio 2007 tot 2010
rapporteerden banken, waaronder Rabobank, dat zij
hun acceptatiecriteria hadden aangescherpt. Dit betrof
enerzijds een daling van de algemene risk appetite/
verhoging rendementseis en anderzijds een aanscher
ping van het specifieke kredietbeleid. Sindsdien zijn ze
gemiddeld genomen gelijk gebleven (figuur 13). In
combinatie met het feit dat het risicoprofiel van veel
ondernemingen door de recessie is verslechterd (figuur
14), kan dit impliceren dat het voor individuele
bedrijven moeilijker is geworden om bancair krediet te
krijgen. Door de hogere financieringskosten en de
risico-opslagen is de prijs voor bankkrediet eveneens
gestegen en kan het voor individuele ondernemingen
duurder zijn om krediet te krijgen. Op bedrijfsniveau kan
dit aanvoelen als kredietrantsoenering, maar op macro
niveau is daar geen sprake van. Uit onderzoek is
gebleken dat banken ook gedurende de crisis in de
kredietbehoefte van ondernemingen zijn blijven
voorzien (Taskforce Kredietverlening, 2010).
De prijs van een stabiele bankensector
Voor de vraag naar krediet is vooral de stand van de
economie van belang. Tegen de achtergrond van een
naar verwachting relatief zwak blijvende wereldhandels
groei en een krimp van de particuliere consumptie in de
komende jaren wordt een verdere ondermaatse
investeringsgroei voorzien (zie ook onze Visie op 2013).
Dit betekent dat de vraag naar zakelijk krediet zich naar
verwachting eveneens in een gematigd tempo zal
blijven ontwikkelen. Het aanbod van krediet wordt sterk
beïnvloed door de financiële markten en regelgeving.
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Vooral veranderingen in regelgeving kunnen er in de
komende jaren voor zorgen dat de bancaire zakelijke
kredietverlening zich alsnog tot een knelpunt ontpopt.
In de nasleep van de financiële crisis zijn op nationaal
en internationaal niveau diverse maatregelen genomen
ter verbetering van de financiële stabiliteit. Zo moeten
banken wereldwijd voldoen aan nieuwe liquiditeits
eisen18 en strengere kapitaaleisen19 die zijn vastgelegd
in het Bazel III-akkoord dat per 2013 in werking treedt.
Deze nieuwe eisen leiden eronder andere toe dat
banken meer en hoogwaardiger kapitaal moeten gaan
aanhouden. De hogere en sterkere buffers zijn noodzakelijk om de financiële weerbaarheid van banken en
het vertrouwen in de sector te vergroten. Dat is
essentieel voor stabiele economische groei waar ook
klanten van profiteren. Aan meer zekerheid hangt
echter ook een prijskaartje (Smolders, 2011).
Indien banken niet in staat zijn het benodigde kapitaal
aan te trekken, moeten zij het extra kapitaal uit winst
reserveringen opbouwen of de balans verkorten. Dit
kunnen ze bewerkstelligen door kostenreducties, het
afstoten van bepaalde activiteiten en/of het verlagen
van de omvang van de kredietportefeuille (Kamalodin
en Legierse, 2012; Smolders, 2011; Treur, 2012). Het IMF

18 De liquiditeitseisen hebben als doel de afhankelijkheid van kort
vreemd vermogen te reduceren. Banken moeten daarom
verhoudingsgewijs meer gebruik maken van stabiele financierings
bronnen zoals spaargelden en lang vreemd vermogen. Ook moeten
zij meer liquide middelen (activa zoals kasgeld en goed verhandelbare
obligaties) aanhouden (Treur, 2012).
19 Het doel van de kapitaaleisen is de solvabiliteit van de banken te
vergroten door eisen te stellen aan de omvang en de kwaliteit van het
eigen vermogen dat zij moeten aanhouden in verhouding tot de
risicogewogen activa zoals verstrekte kredieten (Treur, 2012).
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(2012) verwacht dat Europese banken hun activa in de
komende jaren met ¤ 2.000 miljard zullen terugbrengen,
waaronder een vermindering van de kredietportefeuille
met ¤ 500 miljard. Het IMF waarschuwt dan ook voor
een Europese ‘credit crunch’. Hoewel deze
waarschuwing niet is gericht aan Nederlandse banken,
zullen de kapitaal- en liquiditeitseisen ervoor zorgen dat
Nederlandse banken ook voorzichtiger worden met het
verstrekken van krediet en dat krediet duurder wordt
(Smolders, 2011; Treur, 2012). Banken zullen de hogere
kapitaal- en financieringskosten immers tot op zekere
hoogte verwerken in hun prijzen om de winstgevend
heid, die noodzakelijk is voor de opbouw van kapitaal,
op peil te houden.
Naast deze internationale regelgeving worden in ons
land extra maatregelen voor banken ingevoerd. Het
gaat om de bankenbelasting van ¤ 600 miljoen per jaar
en de bijdrage voor het nieuwe fonds voor de ex ante
financiering van het depositogarantiestelsel ter hoogte
van enkele honderden miljoenen euro’s per jaar. Banken
zullen deze kosten deels opvangen door een verlaging
van de operationele kosten en (daar waar mogelijk)
dividenduitkeringen. Mogelijk kiezen ze er ook voor om
een deel van hun bezittingen te verkopen of in te teren
op winstreserves. Dit laatste tast (de opbouw van) het
eigen vermogen aan, waardoor de ruimte voor krediet
verlening verder wordt beperkt (Treur, 2012).
Door de bovengenoemde veranderingen kan niet
worden uitgesloten dat als de kredietvraag vanuit het
bedrijfsleven weer aantrekt, een beperktere krediet
beschikbaarheid en een hoger klanttarief remmende
factoren worden op het economische herstel. Hier
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moeten we mee leren leven. De financiële crisis is mede
ontstaan door een te uitbundige mondiale kredietgroei
tegen een te laag tarief (box 5). Om de kans op een
herhaling van een wereldwijde kredietcrisis te
verkleinen is nieuwe regelgeving voor het bankwezen
geïntroduceerd. Aangezien de introductie van nieuwe
regelgeving geen harde garantie biedt voor het voorkomen van crises, blijft het wel cruciaal om het juiste
evenwicht te vinden tussen financiële stabiliteit en
economische groei (Smolders, 2011).
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In hoeverre de knelpunten met bancaire zakelijke
kredietverlening zich daadwerkelijk gaan voordoen, is in
belangrijke mate afhankelijk van de financiële uitgangs
situatie bij bedrijven en de economische vooruitzichten.
Hierbij nemen de eerder genoemde vermogens
structuur en financieringskengetallen een belangrijke
plaats in. Snoei en De Jong (2009) concluderen namelijk
dat naast de algehele vooruitzichten van de onder
neming vooral de aanwezigheid van zekerheden, de
reeds aangetrokken schulden en de kapitaalintensiteit
van de aanvrager van belang zijn.

inhoud

Box 5: Noodzaak voor schuldafbouw

De bruto publieke en private schuld als percentage
van het BBP is in veel westerse landen in de afgelopen
decennia sterk toegenomen. Deze schuldaccumulatie
hangt samen met een aantal ontwikkelingen op insti
tutioneel vlak en in de financiële markten (Kamalodin,
2012). Vanaf het einde van de jaren zeventig is sprake
van een dereguleringsgolf in de financiële sector,
waardoor de mogelijkheden om geld te lenen en de
financiële innovaties zijn toegenomen. Daarnaast gaf
het stabiele economische klimaat sinds het midden
van de jaren tachtig in combinatie met een stijging
van de prijzen van vermogenstitels kredietgevers en
kredietnemers een gevoel van veiligheid, waardoor er
meer geld werd geleend en uitgeleend. De sterke
daling van de rentetarieven in het midden van de
jaren negentig versterkte dit. Ten slotte heeft ook het
Figuur 15: Totale bruto schuld voor de niet-financiële
sector
% BBP

% BBP

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Publieke sector

FI

DE

AT

BE

IT

FR

US

SE

Huishoudens

GR

ES

CA

GB

NL

DK

JP

PT

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Niet-financiële ondernemingen

Schulddata voor CA, GB , JP en US zijn niet-geconsolideerd

Bron: Cecchetti et al (2011), IMF, OECD, Rabobank

30

ı Visie op 2013 ı Financieren voor groei ı

belastingbeleid zijn steentje bijgedragen. Door de
toename van de schuld maakten veel landen een
periode van bloei door. De bomen leken in sommige
landen zelfs tot in de hemel te groeien.
Economen zijn het erover eens dat schuld nodig is
om economische groei te kunnen realiseren. Een te
hoge bruto schuldpositie kan de economische groei
echter nadelig beïnvloeden. Het verleden heeft laten
zien dat een snelle schuldtoename een goede voorspeller is voor financiële crises. Als de bruto schuld
stijgt, worden kredietgevers gevoeliger voor
negatieve schokken op het gebied van onder meer
inkomen en prijzen van vermogenstitels, omdat de
kans op financiële moeilijkheden toeneemt. Wanneer
kredietnemers aan de kredietwaardigheid van
kredietgevers gaan twijfelen, dan wordt schuld alleen
geherfinancierd tegen een hogere prijs of helemaal
niet. De economie bevindt zich in een vicieuze cirkel
waarbij dalende prijzen van vermogenstitels/inkomen
leidt tot strengere kredietvoorwaarden, waardoor de
prijzen van vermogenstitels/inkomen nog verder
dalen. Ook aan de kredietcrisis in 2008 lag een te
hoge bruto schuldten grondslag. Een aantal landen
en sectoren heeft op te grote voet geleefd en is
teveel schulden aangegaan (Kamalodin, 2012).
Er lijkt ook een optimaal bruto schuldniveau voor de
economie als geheel te bestaan. Daarboven remt de
schuld de economische groei af. Volgens Cecchetti et
al (2011) ligt dit percentage rond de 260%. De
optimale bruto schuld voor huishoudens en de

overheid ligt volgens hen op 85% van het BBP, terwijl
de optimale bruto schuld voor niet-financiële
ondernemingen 90% van het BBP bedraagt. In andere
studies variëren de schattingen van 77% tot 100% van
het BBP (Kamalodin, 2012). Indien deze niveaus
worden gehanteerd, dan blijken de meeste westerse
landen een schuldratio te hebben die boven het
optimum ligt (figuur 15). Dat maakt het wenselijk om
schulden af te bouwen, zodat de trendmatige
economische groei hoger komt te liggen. Inmiddels
zijn de eerste stappen gezet, maar schuldafbouw is
een proces van lange adem (Reinhart et al, 2012).
Ook in Nederland is schuldafbouw noodzakelijk. In
ons land loopt de totale bruto schuld als percentage
van het BBP gestaag op. Dit is vooral het gevolg van
een toename van de bruto schuld van huishoudens.
In de afgelopen decennia is de hypotheekschuld van
huishoudens sterk toegenomen. Hier staan echter
hoge besparingen tegenover, onder andere in de
vorm van pensioenen. De netto vermogenspositie
laat dan ook een heel ander beeld zien. Gemiddeld
genomen hebben Nederlandse gezinnen een
positieve netto vermogenspositie. De bruto
overheidsschuld vertoonde tot het uitbreken van de
kredietcrisis in 2008 een dalende trend. Interventies in
de financiële sector, automatische stabilisatie en
diverse stimuleringspakketten hebben echter roet in
het eten gegooid. De EMU-schuld is sinds 2008
opgelopen. Gezien het feit dat de verplichtingen door
onder andere de vergrijzing in de toekomst sterk
zullen stijgen, moet de overheid haar schuld
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Box 5: Vervolg

afbouwen. Tot de millenniumwisseling was de bruto
schuld van niet-financiële ondernemingen relatief
stabiel. Daarna is deze in korte tijd sterk opgelopen als
gevolg van een overnamegolf door Nederlandse
niet-financiële ondernemingen. Aangezien bedrijven
tijdens de crises van de afgelopen jaren minder hard
zijn getroffen door waardedalingen aan de activakant,

is hun solvabiliteit op peil gebleven. Voor bedrijven is
de noodzaak van schuldafbouw dan ook minder groot.
Ondernemers zullen in de komende jaren echter wel
de gevolgen ondervinden van bruto schuldafbouw in
andere sectoren (in andere landen). Gedurende de
periode waarin de bruto schulden worden verminderd,
zal de economie slechts gematigd groeien. Het

Figuur 16: De financiële groeicyclus van 
ondernemingen
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terugdringen van de bruto schuld van consumenten
gaat immers gepaard met lagere consumptieve
bestedingen, terwijl schuldafbouw bij de overheid
leidt tot bezuinigingen en/of belastingverhogingen.
Hier lijden niet alleen op het binnenland gerichte
sectoren onder. De schuldafbouw vindt immers in het
grootste deel van de wereldeconomie plaats.

Beren op de weg naar financiering?
Indien zich knelpunten met bancaire financiering
voordoen, ligt het voor de hand dat ondernemers meer
gebruik gaan maken van alternatieve financierings
bronnen. De beschikbaarheid van alternatieve finan
cieringsbronnen is onder andere afhankelijk van het
stadium van de financiële groeicyclus waarin een onder
neming zich bevindt. Naarmate de onderneming groeit,
ouder en meer ervaren wordt en de informatie over de
activiteiten die zij verricht transparanter wordt, kan zij op
steeds meer financieringsbronnen een beroep doen.
Een van de bekendste modellen voor de financiële
groeicyclus is ontwikkeld door Berger en Udell (1998).
In dit model ligt de onderneming op een continuüm
dat rekening houdt met de ondernemingsgrootte, de
leeftijd en de beschikbaarheid van informatie (figuur 16).
Gedurende de groeicyclus kan een ondernemer ter
financiering van zijn investeringsprojecten van steeds
andere financieringskanalen gebruik maken. Hierbij is
het belangrijk om op te merken dat het model slechts
een algemeen beeld van de financieringsmogelijkheden
schetst. Van welke financieringskanalen een individuele
onderneming daadwerkelijk gebruik kan maken,
verschilt van geval tot geval.
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In de eerste levensfase hebben ondernemers geld
nodig om te onderzoeken of hun idee kans van slagen
heeft. Gedurende deze levensfase genereren bedrijven
nauwelijks kasstromen en maken zij al helemaal geen
winst. Hierdoor behoort interne financiering door winst
inhouding niet tot de mogelijkheden. Vanwege een
hoge mate van informatieasymmetrie is het eveneens
lastig om externe financiering aan te trekken. Persoon
lijke middelen van de ondernemer behoren dan ook tot
de belangrijkste financieringsbronnen. Financiering met
eigen middelen verkleint het probleem van averechtse
selectie, aangezien de ondernemer hierdoor naar de
buitenwereld kan signaleren dat zijn investeringsproject
van een goede kwaliteit is (Leland en Pyle, 1977).
Iemand gaat immers geen eigen middelen investeren
wanneer hij niet gelooft in zijn idee. Door financiering
met eigen middelen verminderen ook de problemen
met betrekking tot moreel risico. Indien een onder
nemer zijn eigen middelen investeert, nemen zijn
persoonlijke kosten toe als hij activiteiten ontplooit die
geen waarde creëren. Wanneer de eigen middelen niet
toereikend zijn, dan kan een beginnende ondernemer
vrienden en familie vragen om te investeren. Het gaat
hierbij om relatief kleine bedragen die zij in de vorm van
persoonlijke leningen investeren in de voorbereidingsen startfase van de onderneming. Bepaalde typen
bedrijven kunnen ook een beroep doen op de diverse
subsidie-, krediet- en fiscale regelingen van de nationale
en regionale overheid. De overheid ondersteunt
bedrijven ook op een niet-financiële manier, bijvoor
beeld in de vorm van adviesverlening en toegang tot
bepaalde informatie.
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Box 6: Crowdfunding financieringsbron van de toekomst?

Crowdfunding is een moderne manier om via onder
meer internet fondsen te werven voor specifieke
investeringsprojecten. Crowdfunding kan op twee
manieren worden georganiseerd (Den Butter en
Es-Saghir, 2012). Ten eerste kan een ondernemer die
middelen nodig heeft, het project aanbieden op een
platform op internet dat als intermediair optreedt
tussen financiers -met name particulieren- en
uitvoerders van het project. Op het platform verschaft
de uitvoerder informatie over het project en vermeldt
het benodigde bedrag erbij. Het kenmerk van
crowdfunding is dat via de website veel financiers
(’the crowd’) een klein bedrag kunnen investeren
(Schwienbacher en Laralde, 2010). Met al deze kleine
investeringen bij elkaar kan de uitvoerder het

volledige project financieren. Ten tweede kan crowd
funding worden georganiseerd via uitgebreide
campagnes buiten internet om, waarbij internet
vooral wordt gebruikt om het geld voor de finan
ciering op te halen. Crowdfunding vormt een aanvulling op bestaande financieringskanalen, omdat het
zich vooral richt op de financiering van kleinschalige
bedrijfsactiviteiten of projecten en op startende
ondernemers.
In de afgelopen periode heeft crowdfunding een
enorme groei doorgemaakt, maar de totale omvang
van deze markt blijft beperkt. Douw en Koren (2012a)
hebben berekend dat op deze wijze in Nederland in
2011 voor ¤ 2,5 miljoen aan financiering is

In de fase na de start van de onderneming en voor de
commercialisering lopen veel bedrijven tegen een
financieringsprobleem aan. Gedurende deze fase is de
behoefte aan externe financiering groot, maar de
beschikbaarheid beperkt. Er is sprake van een equity
gap. Gedurende de ontwikkelings- en opschalingsfase
zijn interne middelen niet langer toereikend en valt
overheidssubsidie weg, terwijl veel kredietverstrekkers
niet bereid zijn om financiering beschikbaar te stellen.
Voor kredietverstrekkers zijn zekerheden en continuïteit
van kasstromen essentieel, omdat deze het debiteuren
risico verkleinen. Bij jonge ondernemingen is hier geen
sprake van (of is het te kostbaar om hier inzicht in te
krijgen), waardoor kredietverstrekkers in deze fase
terughoudend zijn met het verstrekken van geld. Soms
kunnen ondernemers wel aankloppen bij business
angels en/of durfkapitalisten. Zowel business angels als
durfkapitalisten zijn bereid om in een vroeg stadium
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opgehaald. Dit is vijf keer zoveel als in 2010. In de
eerste helft van 2012 werd al ¤ 3 miljoen opgehaald.
De aandacht die naar deze financieringsbron uitgaat,
staat dan ook niet in verhouding tot de omvang. Waar
in de startjaren van crowdfunding met name creatieve
en culturele projecten werden gefinancierd, zijn het
momenteel ondernemers die de meeste financiering
via crowdfunding ophalen (Douw en Koren 2012b).
Gezien de beperkte omvang van crowdfunding valt
niet te verwachten dat zij de traditionele manier van
financiering zal verdringen. Bovendien neemt het
toezicht naar verwachting toe wanneer de omvang
van het fenomeen groeit, waardoor ook de kosten
zullen stijgen.

risicodragend kapitaal te verstrekken in ruil voor
participatie in de onderneming. Business angels
investeren hun eigen geld, terwijl durfkapitaal afkomstig
is van investeringsfondsen (durfkapitaalfondsen) die als
lastgevers geld van particulieren, instellingen of van het
fonds zelf beheren. Business angels vragen minder
controle20 en brengen minder en andere expertise in in
20 Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen actieve en
passieve business angels. Het merendeel is actief (Kelly, 2000). Zij
volgen de onderneming doorlopend, waardoor problemen met
betrekking tot moreel risico afnemen. Daarnaast brengen zij vaak
specifieke (branche-)kennis, ervaringen en netwerken in. Passieve
investeerders verstrekken alleen risicodragend kapitaal en zijn nauwe
lijks bij de onderneming betrokken. Vaak maken zij deel uit van een
informeel netwerk dat wordt geleid door een actieve business angel
die instaat voor het identificeren, selecteren en opvolgen van de
investeringen (Prowse, 1998). De betrokkenheid van durfkapitalisten
bij de onderneming waarin ze hebben geïnvesteerd, is afhankelijk van
een aantal bedrijfsspecifieke factoren. Manigart en Sapienza (1999)
concluderen dat factoren die leiden tot grotere agencyrisico’s,
resulteren in een grotere betrokkenheid van de durfkapitalist.
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Box 7: Kredietunies: financiering van, voor en door ondernemers

Kredietunies zijn coöperaties van ondernemers
binnen een branche of regio. Bij kredietunies stoppen
gevestigde of gepensioneerde ondernemers doorgaans geld in een gemeenschappelijke kas, waaruit
vervolgens investeringen bij ondernemers uit
dezelfde regio of sector worden gefinancierd. De
kredietverlening door kredietunies is beperkt tot het
bedrag dat de leden hebben ingelegd, omdat er geen
leverage mag worden toegepast. Kredietunies
hebben geen winstoogmerk. Volgens de buiten
landse literatuur kunnen kredietunies om een aantal
reden een aanvulling zijn op bestaande financierings
mogelijkheden. Zo zijn de kostenniveaus voor
kredieten lager en de spaarrentes hoger. Daarnaast
is het risico van wanprestatie door kredietnemers

kleiner, omdat bij de leden doorgaans meer expertise
aanwezig is om kansen en risico’s van het gevraagde
krediet te kunnen inschatten. Niet alleen kennen zij
de ondernemer goed, zij kunnen ook de kwaliteit van
het ondernemingsplan toetsen aan hun eigen kennis
van de markt. Doordat kredietunies beschikken over
lokale kennis, kunnen zij ook aan bedrijven met een
hoger risicoprofiel krediet te verschaffen.
In Nederland staat financiering via kredietunies nog in
de kinderschoenen.21 Er zijn recent enkele pilots van
start gegaan en naar verwachting start eind 2012 een

21 De gedachte achter de oprichting van de Rabobank Groep in
de negentiende eeuw komt overeen met die van de kredietunies.

vergelijking met durfkapitalisten (Berger en Udell, 1998;
Ehrlich et al, 1994). Door de verkoop van deze partici
patie op (middel-)lange termijn hopen business angels
en durfkapitalisten een mooi rendement te behalen. Bij
een besluit om al dan niet risicodragend kapitaal te
verstrekken neemt dit type financiers dan ook het
groeiperspectief, de risico’s en de mogelijkheid om de
investering na een aantal jaren te verkopen (de exit) in
ogenschouw. In deze fase kunnen er dus ook voor dit
type financiers redenen zijn waarom zij niet durven te
investeren. Door een gebrek aan financiële middelen
redden veel bedrijven het in deze fase niet, waardoor zij
ook wel wordt aangemerkt als de vallei des doods.
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aantal daadwerkelijke initiatieven. Kredietunies
bestaan elders al veel langer naast het gevestigde
bankwezen. Daarbij moet worden gedacht aan
landen als de Verenigde Staten, Canada, Ierland,
Rusland, Australië, Polen en de Filippijnen maar ook
de continenten Afrika en Zuid-Amerika (Duffeus en
Camdzic, 2011). In de Verenigde Staten zijn krediet
unies een factor van belang in het financiële systeem.
In 2009 bedroeg het marktaandeel van kredietunies
er bijvoorbeeld 6%. In 2010 bestonden er 7.486
kredietunies met 91 miljoen leden en een totale
balanswaarde van $ 926,6 miljard (CUNA Economics &
Statistics, 2011). Of kredietunies ook in Nederland een
succes kunnen worden, zal de toekomst moeten
uitwijzen.

In het volgende stadium van de levenscyclus kan een
ondernemer een beroep doen op banken. Uiteindelijk,
als de onderneming voldoende groot is en een track
record heeft opgebouwd, kan de ondernemer via de
publieke kapitaalmarkten geld aantrekken.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat er naast bancaire
financiering nog een groot aantal alternatieve
financieringsbronnen bestaat. Van welke financierings
bronnen een specifieke onderneming gebruik kan
maken, verschilt van geval tot geval. Niet alleen bedrijfs
specifieke kenmerken spelen hierbij een rol, maar ook
de omvang van de alternatieve financieringsbronnen.
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Slotwoord
Het Nederlandse bedrijfsleven is voor de financiering
van zijn activa in belangrijke mate afhankelijk van
bancaire financiering. In Nederland - en overigens in het
overgrote deel van Europa en Japan - is daarmee sprake
van een relatie- of bankgeoriënteerd financieel systeem.
In een dergelijk financieel systeem worden overtollige
middelen van de overschothuishoudens en -bedrijven
vooral via banken en andere financiële instellingen aan
ondernemingen en huishoudens met een financierings
behoefte doorgesluisd, terwijl de financiële markten
relatief minder belangrijk en op onderdelen zelfs onder
ontwikkeld zijn. Vermogenverschaffers investeren
immers maar weinig direct in ondernemingen.
Ondernemers onderhouden dan ook vaak intensieve
contacten met banken en dit heeft zijn waarde. Een
stabiele klant-bankrelatie waarbij de bank ook in
slechtere tijden achter klanten blijft staan, is daar een
voorbeeld van. In landen met een marktgeoriënteerd
systeem, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, zijn bedrijven minder afhankelijk van de
bancaire kredietverlening en maken zij vaker gebruik
van marktfinanciering, bijvoorbeeld via uitgifte van
bedrijfsobligaties en aandelen (DNB, 2009).
Het bankgeoriënteerde systeem staat echter voor een
uitdagende periode als gevolg van de mondiale
financiële crisis en de daardoor geïnspireerde extra
toezicht- en regelgeving. In vergelijking met de periode
van voor 2008 stellen banken in de komende jaren
mogelijk selectiever leningen en kredieten beschikbaar
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en wordt kredietverlening duurder. Deze ontwik
kelingen vormen een grote uitdaging voor de finan
ciering van ondernemingsgroei op het moment dat het
vertrouwen weer herstelt. Waar moet de financiering
voor investeringsprojecten vandaan komen als banken
voornamelijk zijn gericht op het verstevigen van de
balansen en in mindere mate op het maximaal
verstrekken van leningen? Alternatieve financierings
bronnen, en dan met name marktfinanciering, vormen
een mogelijk antwoord op deze vraag.
In deze context en ingekaderd door de gewenste
versteviging van bankbalansen en de maximale
bescherming van de belastingbetalers in het geval van
een volgende financiële crisis, zou er een model
verschuiving in gang kunnen worden gezet. Hierbij
kunnen zich in ons financiële systeem elementen
ontwikkelen die meer passen in een marktgeoriënteerd
systeem, zoals in Angelsaksische landen. Er zijn namelijk
nog steeds overschot- en tekorthuishoudens, maar hun
middelen zullen meer moeite hebben om via het
bancaire systeem de juiste bestemming te vinden.
Alternatieve financieringsmechanismen krijgen dan de
kans om deze leemtes te vullen. In een meer markt
georiënteerd systeem zijn de financiële markten sterker
ontwikkeld, omdat beleggers via deze markten een
groter deel van hun overtollige middelen direct in
ondernemingen investeren. De omstandigheden
kunnen een structurele verandering van het
Nederlandse financieringsmodel in gang zetten, met

inhoud

een permanent grotere rol voor niet-bancaire partijen.
Of deze verandering ook daadwerkelijk plaatsvindt, zal
de toekomst moeten uitwijzen.
Duidelijk is dat er genoeg alternatieve financierings
bronnen bestaan, maar dat Nederlandse niet-financiële
ondernemingen hier op dit moment relatief weinig
gebruik van maken. Hier zijn diverse redenen voor aan
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te wijzen. Niet alleen zijn de financieringsvormen relatief
onderontwikkeld, ook weten ondernemers niet altijd
van het bestaan ervan af. Het is vooral de uitdaging om
ervoor te zorgen dat deze financieringsbronnen
uitgroeien tot volwaardige alternatieven. Hierbij is een
rol weggelegd voor ondernemers, financiële
instellingen en de overheid. Want we zijn allemaal
gebaat bij de voortdurende financiering van groei.

inhoud
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