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Nederlandse markt voor
internationaal perspectief
Tech empowered, people driven
De markt voor alternatieve financieringen zoals crowdfunding neemt sterk toe. Ontwikkelingen in de markt
worden in belangrijke mate ondersteund door innovatieve technologie die het mogelijk maakt om aanbod van
en vraag naar financiering via online platforms efficiënt met elkaar te verbinden. Kenmerkend voor deze vorm
van bemiddeling is dat het transparanter werkt en daarmee persoonlijker wordt dan de meer traditionele vormen van financiering.
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n Nederland werd in 2014 €63 miljoen aan crowdfunding opgehaald; twee keer zoveel als in 2013,
volgens een recent onderzoek van Douw en Koren
(2015). Eind februari werd het eerste uitgebreide
pan-Europese benchmarkonderzoek van alternatieve financiering gepubliceerd. Het Nederlandse
CrowdfundingHub leverde een belangrijke bijdrage
aan de totstandkoming van dit rapport. Door de Europese benchmark wordt het mogelijk om ontwikkelingen in de Nederlandse markt in internationaal
perspectief neer te zetten. Voor Holland FinTech is
het ook een belangrijke monitor om te zien waar in
de markt innovatie kan worden gestimuleerd door
activiteiten te ontplooien op het terrein van kennisoverdracht en actieve matchmaking.

Uit het Europese onderzoek blijkt dat de online alternatieve financieringsmarkt in Europa vorig jaar groeide met 144 procent tot €2,69 miljard. Het Verenigd
Koninkrijk is veruit het grootste Europese land voor
alternatieve financiering, met €2,34 miljard (£1,78
miljard) in 2014. De rest van Europa neemt dus
‘slechts’ €620 miljoen voor haar rekening. Nederland
neemt met €78 miljoen in continentaal Europa een
vierde plek in, na Frankrijk, Duitsland en Zweden.
Gemeten per hoofd van de bevolking staat Nederland
op een derde plek, na Estland en Zweden.
Alternatieve financiering aan het MKB krijgt veel
aandacht omdat de bancaire financiering aan het
MKB onder druk staat. Lange doorlooptijden, grote
onzekerheid over uitkomsten van financieringsaanvragen en hoge beheerskosten vormen belangrijke
obstakels voor bancaire financiering. P2P business
lending via online netwerken neemt een groot deel

De meest succesvolle Nederlandse crowdfundingcampagne van 2014 was die van SnappCar. In twee maanden tijd
haalde het bedrijf dat is opgericht door Victor van Tol en Pascal Ontijd €558.625 op via crowdfunding. 477 mensen
zijn mede-eigenaar geworden van de online community waar particulieren hun auto’s kunnen delen.

financiering aan het MKB. In Europa (exclusief het
Verenigd Koninkrijk) bedraagt het aandeel slechts
15 procent. P2P business lending groeit overigens
harder dan alle andere vormen van alternatieve financiering, mede omdat het een nog relatief nieuwe
tak van sport is.

Nederland heeft een hoge dichtheid aan
platforms. Dat zegt veel over de bereidheid om

van deze obstakels weg en is een van de meest voor
de hand liggende alternatieven voor traditionele financiering.
Uit het Europese benchmarkingrapport blijkt dat
Nederland het relatief goed doet als het gaat om
P2P business lending aan het MKB. Ruim €35 miljoen, 45 procent van het totaal aan alternatieve financiering, bestond uit deze vorm van alternatieve

Alternatieve financiering aan het MKB staat in Nederland overigens nog in de kinderschoenen vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. Daar werd in
2014 al voor ongeveer €1,3 miljard aan alternatieve
MKB-financiering verstrekt. Opvallend is dat naast
P2P business lending ook trade finance een belangrijke rol vervult in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks
het aanzienlijk grotere volume dan elders in Europa,
is de omvang nog relatief gering ten opzichte van ban-

caire financiering aan het MKB. De €1,3 miljard staat
gelijk aan 2,4 procent van de totale financiering aan
het MKB door het Engelse bankwezen.
Europa versus de Verenigde Staten

In Europa wordt circa 80 procent van de reële economie gefinancierd door banken. Dit ligt substantieel hoger dan in de Verenigde Staten waar van
oudsher slechts circa 20 procent van de reële economie bancair wordt gefinancierd. De rest wordt
door niet-bancaire partijen en via de kapitaalmarkt
verstrekt. Deze Amerikaanse uitgangspositie, samen
met de traditie van zelf beleggen voor het pensioen,
heeft voordelen voor alternatieve financiering. Amerikaanse investeerders zijn eerder bereid om grote
bedragen te investeren in de achterliggende technologie van online platforms en particulieren zijn veel
actiever op de platforms zelf.
Dit verklaart het grote succes dat de verschillende
initiatieven op het gebied van crowdfunding en P2P
lending in de Verenigde Staten boeken. Het P2P
lending platform Lending Club haalde in december
2014 het wereldnieuws met haar beursdebuut op de
NYSE. Via het platform is inmiddels voor ruim $6,2
miljard aan leningen verstrekt. Individuele reward
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Mobile World Congress:
baanbrekende innovaties

CIJFERS CONTINENTAAL
EUROPA
eenduidige taxonomie, waardoor gerapporteerde
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sed securities en pensioen-led funding.
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Biometrie, ultrasonisch scannen, een platform om mobiele betalingen te integreren in apps en de concurrentie tussen Android Pay (Google), Samsung Pay
en Apple Pay. Op het zevende Mobile World Congress (MWC), dat begin maart
plaatsvond in Barcelona, kregen we een inkijkje in de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van mobile.
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Het congres in Barcelona is de plek waar fabrikanten
van mobiele telefoons hun nieuwe flagships lanceren. Zo presenteerde Samsung er zijn nieuwe Galaxy
S6 en Galaxy S6 Edge aan het publiek. Er was veel
aandacht voor allerlei toepassingen op het gebied
van biometrie en mobiel betalen. Het gaat daarbij
om allerlei technologieën die kenmerken van het
menselijk lichaam meten en analyseren, zoals DNA,
vingerafdrukken, stemherkenning en irisscans, om
bijvoorbeeld het gebruikersgemak bij het doen van
betalingen te vergroten.

based crowdfunding campagnes halen regelmatig
het nieuws met records die verbroken worden. Zo
startte Pebble Technology op 23 februari 2015 een
campagne voor zijn nieuwe smartwatch Pebble Time
op het (reward based) Kickstarter platform. Binnen
32 minuten werd het doel van $500.000 gehaald. De
grens van $1 miljoen werd 16 minuten later bereikt.
Na 24 uur stond de teller op bijna $9 miljoen.

Met de introductie van Touch ID door Apple Pay
is het grote publiek inmiddels bekend geraakt met
de autorisatie van een betaling door middel van een
vingerafdruk. ZTE, een Chinese multinational op
het gebied van telecommunicatie, presenteerde tijdens het MWC de eerste smartphone met oogherkenning, het zogenaamde Eyeprint ID.
Op MWC pronkte chip-leverancier Quallcom met
zijn nieuwste technologie, de Sense ID. Deze techniek zorgt ervoor dat een mobiele telefoon vingerafdrukken ultrasonisch kan scannen. Doordat zij
gebruikgemaakt van geluidsgolven is er geen direct
contact nodig met de vinger zelf.

Focus op Nederland

Mobiele betalingen Google

De volumes van Nederland platforms vallen in het
niet vergeleken bij een aantal buitenlandse platforms, zeker vergeleken met die in de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk. Verreweg het
grootste Nederlandse platform is (p2p lending platform) Geldvoorelkaar dat €37 miljoen aan volume
heeft gerealiseerd. Overigens is dit platform eind
2014 overgenomen door het Zweedse Trustbuddy.
Op grote afstand volgen andere Nederlandse platforms als OnePlanetCrowd (alle soorten crowdfunding), CrowdABoutNow (p2p lending en reward
based) en Symbid (equity based). In totaal zijn er 31
platforms geregistreerd bij de AFM, daarnaast zijn
er nog tientallen ongeregistreerde platforms. Nederland heeft daarbij een hoge dichtheid aan platforms,
wat veel zegt over de bereidheid in Nederland om
alternatieve financiering serieus in te zetten.
Tegelijkertijd ontstaat daarmee het gevaar dat het de
initiatieven aan volume ontbreekt om werkelijk door
te kunnen breken. Door te consolideren kan voldoende schaalgrootte ontstaan die het mogelijk maakt om
te investeren in state of the art technologie voor het
platform. Symbid heeft door middel van een private placement in de Verenigde Staten geld opgehaald
om deze investering mogelijk te maken. Met het op 4
maart gelanceerde ‘The Funding Network’ probeert
Symbid een enorme schaalsprong naar €700 miljoen
aan te realiseren volume in 2015 te maken.
Daarnaast verwachten we bij Holland FinTech veel
van samenwerking tussen traditionele banken en
nieuwe innovatieve start-ups die elders in Europa al
van de grond komt. Zo maakte RBS in januari 2015
bekend dat zij een partnership is aangegaan met
twee P2P start-ups in het Verenigd Koninkrijk om
de kredietverlening aan het MKB te versnellen. Tot
slot bepleiten we dat er meer structurele aandacht
moet komen voor de relatief onbekende vormen van
alternatieve financiering als trade finance.

Google nam de gelegenheid te baat om aan te kondigen dat het werkt aan een nieuw eigen framework
voor mobiele betalingen. Sundar Pichai, Google’s
tweede man, was aanwezig om uit te leggen dat het
hier niet om een nieuwe betaal-app gaat, maar om
een platform dat ontwikkelaars in staat stelt om mobiele betalingen te integreren in hun eigen apps. Het

betaalplatform is een aanvulling op Google Wallet,
dat voortaan op Android Pay zal steunen. Momenteel werkt de dienst onder meer met NFC, maar
Google sluit niet uit dat er ook ondersteuning komt
voor biometrische sensoren.
Android Pay lijkt een poging van Google om de
concurrentie aan te gaan met Apple Pay en Samsung Pay. Pichai liet overigens wel blijken dat Google
nauw zal kijken naar synergie tussen Android Pay
en Samsung Pay. Ook Samsung Pay werd officieel
tijdens het MWC aangekondigd. Samsung bundelt
verschillende technieken in de nieuwe betaalmethode, zoals NFC en het door LoopPay ontwikkelde
Magnetic Secure Transmission. De laatste techniek
maakt gebruik van een klein magnetisch veld. Wanneer je de telefoon naast een betaalautomaat houdt,
herkent de automaat de telefoon als een pas met
magneetstrip.

Nederlandse initiatieven op
In Nederland is er al relatief veel aandacht voor
crowdfunding. Zeker als het gaat om P2P business
lending doet Nederland het niet slecht. Trade finance wordt echter nog maar heel beperkt gebruikt. Via
trade finance worden facturen en debiteurenvorderingen verkocht met een korting zodat de ondernemer tijdig over werkkapitaal kan beschikken.
Trade finance wijkt af van het traditionele factoring
doordat het gebruikmaakt van een online platform
waardoor je grote groepen van deelnemers bereikt
en het instrument meer flexibel kunt inzetten.

Flinqer is een collaboratieve cash management

TREFI biedt financiering aan MKB-ondernemers
met facturen als onderpand. Facturatie, betaling
en debiteurbewaking lopen daarbij via het TREFI
platform. TREFI koopt de facturen en betaalt in
twee stappen uit: de eerste binnen 24 uur waardoor
snel geld beschikbaar komt om te ondernemen, de
tweede zodra de klant heeft betaald. TREFI beloont
de ondernemer voor de geleverde inspanning en
de kwaliteit van de relatie ondernemer/klant (betalingsgedrag), twee aspecten waarbij de ondernemer
het heft volledig in eigen handen houdt.

Pro Quidity heeft een supplier finance program-

tool die onafhankelijk, snel, veilig en risicoloos
kan worden ingezet. Via het Flinqer platform
stemt een netwerk van bedrijven onderling voorwaarden af voor directe betaling van goedgekeurde, maar nog openstaande, facturen. Het doel van
Flinqer is afnemers een zo hoog mogelijk rendement te geven op kasgeld en te besparen op inkoop. Leveranciers verhogen zo meer grip op cash
flow en verbeteren hun werkkapitaal. Beiden worden minder afhankelijk van banken.
ma ontwikkeld voor Nederlandse grote ondernemingen en de bulk van hun leveranciers. Via het
platform is ketenfinanciering niet langer slechts
beperkt tot een kleine groep van grote leveranciers
maar kan het worden aangeboden aan alle leveranciers waardoor het liquiditeitsprobleem van
kleine leveranciers kan worden opgelost. Binnen
het concept van Pro Quidity vormen goedgekeurde facturen van het MKB aan grote ondernemingen een sleutelrol.

