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Sinds de kredietcrisis in 2008 beweegt onze economie zich in een onzekere richting, de 

voorspelbaarheid van ons economisch systeem lijkt nu compleet verdwenen. Ontwikkelingen volgen 

elkaar in hoog tempo op: Euro-crises, veranderende (Europese) regelgeving, negatieve rente, deflatie, 

nieuwe asset-bubbles, etc.. Eén van de gevolgen is dat financiering, met name voor het midden en 

kleinbedrijf in ons land steeds lastiger te verkrijgen is. Banken zijn na de kredietcrisis risico-avers 

geworden en de Basel-akkoorden die de stabiliteit van het financiële systeem verhogen zetten de 

kredietverlening onder druk. Europees onderzoek uit 2014 geeft aan dat circa 39% van de 

financieringsaanvragen vanuit het Nederlands MKB door banken wordt afgewezen. Wij zijn hiermee 

koploper in de Eurozone, een serieus probleem voor de concurrentiepositie, innovatie en 

investeringskracht van Nederlandse ondernemingen. 

De beperkte toegang tot kapitaal voor het MKB zou wel eens de hoofdoorzaak voor onze huidige lage 

groeicijfers kunnen zijn. De kloof tussen grote en kleine bedrijven is te groot geworden. Grote bedrijven 

trekken nog gemakkelijk geld aan bij banken en vinden de weg naar financiering met eigen vermogen. 

Private equity is in het grootbedrijf alom aanwezig en de kredietverstrekking van banken bij overname 

deals loopt weer snel op. Voor het MKB ligt dit totaal anders. Met name private equity, of risicodragend 

kapitaal is nog niet in alle lagen van het Nederlandse bedrijfsleven doorgedrongen. In het kleinere MKB 

(< 100 medewerkers) vormen onbekendheid met risicodragend kapitaal in combinatie met relatief hoge 

kosten per deelneming knelpunten. Weinig participatiemaatschappijen zijn actief in dit segment. Anders 

Invest gelooft dat juist kleiner MKB gebaat is bij het verkrijgen van toegang tot financiering met 

eigen vermogen. Het bedrijf wordt geholpen bij professionalisering en het pakken van groeikansen. 

Verder is eigen vermogen een flexibeler instrument dan vreemd vermogen. Vreemd vermogen moet 

bediend worden, ook al gaat het slecht. Eigen vermogen is “gedeelde vreugde” en “gedeelde smart”. 

Toch geniet vreemd vermogen een fiscaal voordeel t.o.v. eigen vermogen. Wij vinden het zinvol na te 

denken over stimulering van het gebruik van eigen vermogen en ontmoediging van het 

overmatig gebruik van vreemd vermogen.  

Wij geloven verder in de kracht van lange termijn relaties. Betrokken aandeelhouders zorgen voor 

duurzame waarde-creatie en hebben oog voor de belangen van medewerkers, klanten en de 

samenleving. Lange holding periods moeten gestimuleerd worden, zowel bij de participaties als 

bij de investeringen in de fondsen zelf. Dat kan bijvoorbeeld via een gunstigere regulering van 

“evergreen” fondsen. Bedrijven zijn geen handelswaar. Echter, het moeilijk maken van 

overnametransacties is ook geen goede weg. Private equity werkt meestal positief uit op de 

ondernemingen. Niet altijd is de huidige eigenaar van een onderneming de beste eigenaar. Er moet 

dus een "markt" voor bedrijven blijven. 

Het belang van risicodragend kapitaal staat wat Anders Invest betreft ontegenzeggelijk vast. De 

actuele discussie over private equity kan ervoor zorgen dat er, met name in het kleine MKB, een nog 

grotere drempel ontstaat. Dat is onwenselijk. Private equity is een zeer belangrijk instrument ter 
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stimulering van onze economie en past goed in de tijdsgeest. Het gaat dus om de nuance. De 

positieve kant van private equity moet benadrukt worden, maar ook mag verwacht worden dat 

deze sector de maatschappelijke signalen serieus neemt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 

primair bij de sector zelf, maar de beslotenheid van private equity is daarbij zeker een nadeel. Er zou 

een discussie op gang moeten komen hoe de “democratische legitimatie” versterkt kan worden. De 

meeste Nederlanders investeren in private equity zonder zich daarvan bewust te zijn. Via 

pensioenfondsen en verzekeraars zijn miljoenen Nederlanders erbij betrokken. Het zou niet raar zijn 

van hen te verlangen beter uit te leggen op welke manier en via welke private equity partijen dat geld in 

bedrijven wordt geïnvesteerd. Ook lijkt het ons niet wenselijk dat op dit moment voor kleine beleggers 

de toegang tot private equity vrijwel gesloten is. Strenge retail regulering van de AFM heeft hiervoor 

gezorgd. Wij vinden dit moeilijk te begrijpen omdat in veel gevallen het risico niet hoger is dan bij fondsen 

die op de beurs beleggen of bij diverse gestructureerde producten die nog steeds aangeboden worden.  

Een betere toegang van het kleine MKB tot private equity leidt vaak ook tot een betere toegang tot 

banken. Er ontstaat een dubbel voordeel. Dit kan nog versterkt worden wanneer er bij de banken meer 

ruimte voor bedrijfsfinanciering ontstaat. Economen laten zien dat er schulden zijn die slecht zijn voor 

de economische groei (hypotheken) en schulden die goed zijn voor groei (bedrijfsfinanciering). Met 

name Nederland heeft hier last van. Een opschoning van hypotheken uit bankbalansen kan de 

economie enorm stimuleren, bijvoorbeeld via het inzetten van pensioengeld en versnelde 

aflossingen. 

Hoe verder? 

Wij roepen de private equity sector op om sterker de maatschappelijke handschoen op te 

pakken. Wees open en transparant, focus op de lange termijn en gebruik bedrijven niet als 

handelswaar, zorg voor solide financiering, sta dicht bij de ondernemer, klanten en medewerkers, betaal 

redelijke salarissen en bouw geen prikkels in die tot uitholling van ondernemingen leiden en maak de 

gedragscodes echt tot uitgangspunt van het dagelijks handelen.  

Wij roepen de overheid op risicodragend kapitaal sterker neer te zetten als waardevolle manier 

van bedrijfsfinanciering voor het MKB, bijvoorbeeld via actieve ondersteuning vanuit de Kamer 

van Koophandel. Ook kan gedacht worden aan het meefinancieren (eventueel tegen zachtere 

voorwaarden) in geselecteerde investeringsmaatschappijen, die gericht zijn op het kleinere MKB en 

werken met lange termijn focus, redelijke leverage, etc. Denk na over regulering die lange termijn 

investeren stimuleert, transparantie bevordert en de “democratische legitimatie” van private equity 

versterkt. 


