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Ketenfinanciering
een mooi instrument voor wie het zorgvuldig aanpakt
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Financieringsvraagstukken halen regelmatig de 
publiciteit. Ondanks de grote inspanningen die 
ze vergen van organisaties leiden onderhande-
lingen op dit gebied vaak tot teleurstellingen, 
zelfs wanneer de plannen goed zijn onder-
bouwd en de competenties voor uitvoering 
aanwezig zijn.

Vaak blijkt de oorzaak dat het businessplan niet 
duidelijk genoeg is. Daarnaast heeft een meer 
toekomstgerichte benadering van risico’s bij 
traditionele financiers, zoals banken, geresulteerd 
in een toenemende vraag naar zekerheden bij 
het verstrekken van krediet. Met een multidiscipli-
naire aanpak zorgen wij ervoor dat de onderne-
ming beschikt over een heldere propositie en 
voorsorteren op de manier waarop financiers 
daarnaar kijken. Daarbij ligt het accent op het 
verhogen van de zelfredzaamheid zodat uw 
bedrijf ook daadwerkelijk de leercurve doorloopt 
en de opgedane kennis na afloop van de 
samenwerking niet de deur uitloopt. Zo ontstaat 
binnen uw organisatie een sterk team dat de 
plannen duidelijk kan communiceren en uitvoeren. 

Onderdeel van een dergelijk project is ook de 
keuze van de meest passende financiering. 
Vandaag de dag is dat steeds vaker een combi-
natie van verschillende vormen, de zogenoemde 
gestapelde financiering. Een deel daarvan zou 
kunnen bestaan uit supply chain finance, ofwel 
ketenfinanciering. Dit instrument is in het Neder-
landse bedrijfsleven relatief onbekend. Dat is 
jammer, want dit elders zo succesvolle middel 
biedt interessante mogelijkheden, mits op de 
juiste manier toegepast.

Supply chain finance
Aangezien de complexiteit door de gestapelde 
financiering en de veranderde opstelling van de 
banken toeneemt, is een proactieve houding 
gericht op het managen van deze uitdagingen 
noodzakelijk.

De term supply chain management (manage-
ment gericht op het beheersen en optimaliseren 

van de opeenvolgende schakels in de keten van 
leveranciers tot aan de klant) is reeds uitgebreid 
ingevoerd in het bedrijfsleven. Continuïteit is 
immers belangrijk om aan de klantbehoefte te 
voldoen. In onze ogen zou ook de geldstroom, 
supply chain finance, hier onderdeel van moeten 
uitmaken, al was het alleen maar omdat een 
financieel onstabiele ketenpartner grote risico’s 
met zich meebrengt. De basisdoelstelling van 
een sterke keten is het wegnemen van bestaan-
de barrières, waaronder gebrek aan liquide 
middelen, binnen die keten. Supply chain finan-
ce komt hieraan tegemoet door te zorgen dat 
liquide middelen op de juiste plaats in de keten 
terecht komen.

De laatste jaren is er meer aandacht, ook vanuit 
het Ministerie van Economische Zaken, voor (een 
variant van) reversed factoring, een instrument 
dat reeds decennia lang elders (vooral in 
Zuid-Europese landen als Spanje) in gebruik is bij 
klant-leverancier relaties. De essentie: Een derde 
partij is bereid de vordering op de afnemer voor 
te financieren. Zo kan aanvullende liquiditeit aan 
een keten worden toegevoegd. Deze kan vaak 
ook nog eens tegen gunstigere voorwaarden 
worden verkregen. Kleinere bedrijven of onderne-
mingen met veel vreemd vermogen betalen 
namelijk een hogere rente dan grotere bedrijven 
met een gezondere balans. Als het kredietrisico 
van de afnemer lager is dan dat van de leveran-
cier, dan profiteert die laatste zo eigenlijk van de 
financiële stabiliteit van zijn klant.

Een bedrijf met een hoge risico-opslag staat 
door eerdere inning van de debiteur minder 
“rood op de rekening courant”. De financierings-
lasten in de keten nemen dus af en dit voordeel 
wordt verdeeld tussen afnemer en leverancier. 
Iedereen blij? Dat zou kunnen, maar dan moet 
wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Voor wie is ketenfinanciering interessant?
Bedrijven met een grote klant die minimaal 
dezelfde kredietwaardigheid heeft als de onder-
neming zelf, kunnen op deze manier zorgen voor
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een aanvulling op of een vervanging van het 
bestaande kort vreemd vermogen. Corridors 
helpt bij het vinden van financiers die dit instru-
ment aanbieden en zorgt dat de organisatie er 
zo goed mogelijk gebruik van kan maken.

Hoe profiteert u optimaal
Onderstaande punten zijn van belang om de 
kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

Bedrijven die op deze manier de beschikking 
krijgen over (additionele) liquiditeit tegen 
gunstigere voorwaarden moeten oppassen 
voor bedrijfsblindheid. Daarmee bedoelen we 
dat het belangrijk is te beseffen dat het voor-
deel gebaseerd is op de solide basis van de 
afnemer. Men moet het eigen bedrijf sterker 
blijven maken zodat de risico-opslag kleiner 
wordt. Er zijn vele manieren waarop dat kan. 
Daarbij (in het verlengde van supply chain 
finance) valt te denken aan het investeren in 
logistieke optimalisatie zodat de propositie 
voor de afnemer aantrekkelijker wordt en de 
band tussen klant en leverancier hechter. Ook 
kan men investeren in het zoeken naar nieuwe 
klanten zodat er minder afhankelijkheid 
bestaat en de omvang van het bedrijf groter 
wordt. Gebeurt dit niet, dan schuift men 
wellicht problemen voor zich uit doordat nu 
het liquiditeitsvraagstuk minder urgent lijkt.

Alle bedrijven in de keten moeten samen 
werken aan een win-winsituatie. Dat is niet 
gemakkelijk omdat de bedrijven die het 
voordeel van ketenfinanciering verdelen 
normaal gesproken tegenover elkaar staan in 
prijsonderhandelingen. Onderling vertrouwen 
en transparantie bereik je niet van de ene op 
de andere dag, maar ze zijn essentieel om de 
keten sterker te maken en zo het potentieel 
van ketenfinanciering optimaal uit te nutten.

Ook is het goed een aantal risico’s in het achter-
hoofd te houden:

Ketenfinanciering en de bijbehorende kosten 
zijn niet goed zichtbaar in de balans en op de 
verlies- en winstrekening. Zowel de verslag-

gevingseisen als de inrichting van de infra-
structuur zijn nog niet volledig ingericht op dit 
fenomeen. Dit vergt wellicht additionele uitleg 
aan derden zoals andere financiers of eventu-
ele geïnteresseerden in een overname of joint 
venture. Daarnaast vraagt de verwerking in het 
jaarverslag een goede afstemming met de 
accountant.

De continuïteit van de bedrijfsfinanciering 
wordt op deze manier in toenemende mate 
afhankelijk van derden. Mocht de afnemer in 
zwaar weer terecht komen, dan zal er hoogst-
waarschijnlijk geen partij meer te vinden zijn 
die voorfinanciering wil verzorgen.

Voorbeelden voor ketenfinanciering
Er zijn vele toepassingsmogelijkheden. Hieronder 
geven wij twee voorbeelden voor de agrarische 
sector en ook een meer algemene variant.

Melk
Na het wegvallen van de vaste melkprijs binnen 
de Europese unie, zijn de prijzen in een vrije val 
gekomen waardoor veel boeren met verlies 
moeten verkopen. 
Daar kan ook ketenfinanciering helaas niks niets 
aan veranderen. Wel kan het negatieve effect op 
deze manier verzacht worden doordat de boer 
eerder zijn geld krijgt als hij met medewerking 
van zijn afnemer in aanmerking komt voor 
ketenfinanciering. In principe leidt dit tot gunsti-
gere financieringsvoorwaarden.

Voor de “gemiddelde boer” valt 4 à 5% inkomens-
verbetering te realiseren, natuurlijk afhankelijk 
van de individuele financieringssituatie.
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Leveranciers van (kapitaal)goederen
Ondanks de krappere financieringsmogelijkhe-
den van de agrarische sector, willen de toeleve-
ranciers hun afzetkanaal behouden. In de 
huidige tijdsgeest is het niet ondenkbaar dat 
deze toeleveranciers (zowel van kapitaalintensie-
ve goederen als van veevoer en dergelijke) er 
verstandig aan doen hun afnemers een alterna-
tieve financieringsbron aan te bieden.

Financiering groei door samenwerking
Tijdens de bespreking van de voordelen van een 
fusie blijkt dat cross selling een substantiële 
mogelijkheid tot waardecreatie vormt. De leve-
rancier van de benodigde software en de 
fusiepartners besluiten gezamenlijk daar een 
financiering aan te koppelen ter facilitering van 
de groei. Niet alleen levert dat een prima bouw-
steen voor de fusie, maar door de omzetverho-
ging creëert de leverancier van de software ook 
waarde voor zijn eigen onderneming.

Conclussie
Supply chain finance in de vorm van bijvoor-
beeld reversed factoring is een prima middel 
aangezien het mogelijkheden biedt aanvullen-
de liquiditeiten te genereren en kosten te bespa-
ren. Het is echter een vergissing hier toe over te 
gaan zonder een langetermijnvisie en inzicht in 
de oorzaak van eventuele renteverschillen.

Voor een optimale realisatie van het potentieel 
verdient het aanbeveling maatregelen te definië-
ren om het bedrijf, en daarmee de keten, op de 
langere termijn sterker te maken. Een deel van 
het voordeel dat resulteert uit de ketenfinancie-
ring kan gebruikt worden om de kosten van deze 
maatregelen te dekken. Hiermee wordt het 
middel geborgd binnen de organisatie.

De basis van een onderneming blijft in onze 
ogen een goede propositie in combinatie met 
een sterk team. 
Deze combinatie zal dan ook in staat zijn het 
middel supply chain finance in de route naar 
gestapeld financieren goed in te zetten.

Voor vragen of het maken van een afspraak 
neem contact met ons op:

+31 314 76 5003

Contact

info@corridors.nl
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