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Alternatieve 
financieringen, 
een omvangrijk 
alternatief

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft vaak 

externe financiering nodig om te kunnen 

investeren, innoveren en groeien. De traditi-

onele banken zijn niet altijd meer bereid of in 

staat om die financieringen te verstrekken. 

De vraag naar alternatieve financieringen is 

daarom groot. Een ondernemer die op zoek 

gaat naar alternatieve financieringsmogelijk-

heden moet echter rekening houden met de 

Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ik noem hier twee bepalingen uit de Wft die 

in het bijzonder van belang zijn. Allereerst is 

in artikel 3:5 Wft het verbod opgenomen om 

opvorderbare gelden van het publiek aan 

te trekken zonder een vergunning van De 

Nederlandsche Bank (DNB). ‘Opvorderbare 

gelden’ zijn gelden die op enig moment 

moeten worden terugbetaald (denk aan 

een lening). Van deze vergunningplicht kan 

DNB op verzoek een ontheffing verlenen. 

Daarnaast verbiedt artikel 5:2 Wft om in 

Nederland effecten aan te bieden aan het 

publiek of te doen toelaten tot de handel 

(beursnotering), tenzij een door de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) goedgekeurd 

prospectus beschikbaar is. Van deze 

prospectusplicht bestaan voor de praktijk 

interessante uitzonderingen en vrijstellingen. 

Hoe werken deze twee bepalingen uit de Wft 

nou door in de alternatieve financierings-

praktijk? Laten we daar naar kijken.

Een hippe manier om financiering te 

vergaren is crowdfunding. Voor de Wft zijn 

met name de loan-based crowdfunding 

en equity-based crowdfunding relevant. 

Loan-based crowdfunding betekent dat 

geld van het publiek wordt geleend, meestal 

in de vorm van obligaties. Bij equity-based 

crowdfunding biedt de ondernemer een 

belang in zijn onderneming aan, bijvoorbeeld 

in de vorm van aandelen. Aangezien zowel 

obligaties als aandelen vallen onder de 

wettelijke term effecten, is artikel 5:2 Wft 

in beginsel van toepassing en moet de 

ondernemer een prospectus beschikbaar 

stellen. Overigens probeert de wetgever 

op de groeiende crowdfundingsmarkt in te 

spelen; onlangs is de op crowdfundings-

platformen toepasselijke regelgeving op 

een aantal onderdelen versoepeld.  Ook via 

een beursnotering kan een ondernemer 

proberen om aanvullende financiering op te 

halen. Zo’n beurs is bijvoorbeeld NPEX, een 

online marktplaats waar MKB-bedrijven hun 

aandelen of obligaties kunnen laten noteren. 

Ook voor een notering bij NPEX is op grond 

van artikel 5:2 Wft in beginsel een prospectus 

vereist.

Een andere alternatieve financier is de 

kredietunie. De kredietunie bestaat uit een 

collectief van ondernemers uit dezelfde 

branche of regio. Zij stellen geld beschikbaar 

aan de kredietunie, en de kredietunie 

leent dat geld uit aan diezelfde groep 

ondernemers. De solidariteitsgedachte staat 

historisch voorop bij de kredietunie. Omdat 

de kredietunie dus geld aantrekt om dit geld 

vervolgens weer als lening uit te zetten, 

liepen kredietunies in het verleden vaak aan 

tegen het verbod om opvorderbare gelden 

van het publiek aan te

 trekken (zoals in artikel 3:5 Wft). De wetgever 

heeft echter per 1 januari van dit jaar een 

wijziging van de Wft doorgevoerd. Daardoor 

zijn, bijvoorbeeld, kredietunies tot een bedrag 

van EUR 10 miljoen aan opvorderbare gelden 

vrijgesteld van de plicht een bankvergunning 

aan te vragen.

Ten slotte noem ik nog een aantal andere 

alternatieve financiers. Ik denk aan bij-

voorbeeld Qredits, private equity partijen 

of (andere) informals. Ook zijn de FinTech 

financiers in opkomst, financiers die op basis 

van innovatieve technologieën binnen enkele 

minuten kunnen beoordelen of een onderne-

mer in aanmerking komt voor een financie-

ring. In alle gevallen geldt dat, afhankelijk 

van de opzet van de financieringsstructuur, 

de regels van de Wft van toepassing kunnen 

zijn. Uit het aantal op de website van de 

AFM en DNB gepubliceerde maatregelen, 

blijkt dat AFM en DNB de naleving van die 

regels steeds strenger controleren. Het is dan 

ook belangrijk dat een ondernemer zich bij 

het betreden van de alternatieve financie-

ringsmarkt ook op dit onderdeel goed laat 

voorlichten om onaangename verrassingen 

te voorkomen.
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