beoordelen. Dat komt vaak voor. Bij financieringsbedragen
boven de miljoen duurt het, na ontvangst van de benodigde
informatie, circa twee weken voor goedkeuring.”
Vaker begint financiering met een goed gesprek: “Minimaal
eens per jaar hebben wij met klanten een gesprek. Als daarin
nieuwbouwplannen naar voren komen, dan is de volgende
stap dat wij gaan inzoomen op de financiering. We kijken
naar het bestemmingsplan, de vergunningen, het investeringsplan en of het past in het bouwblok. Door onze
ervaring weten wij waar ondernemers op moeten letten
om een compleet bouwplan te maken. Wij zijn hierin
vaak sparringpartner voor de ondernemer. Ons aanvullend advies: neem altijd een post ‘onvoorzien’ mee.
Er zijn twee type ondernemers: de een werkt precies
via begroting, de anders zit er 10 procent overheen.
Nogmaals krediet aanvragen zorgt voor vertraging en
is een risico.”

Peter Koopman: ‘Financiering binnen een week,
ook voor nieuwbouw’

Financiering
voor elk
goed plan
Een nieuw pand komt er niet vanzelf. Naast een aannemer die het bouwt, is financiering een essentieel onderdeel. Maar hoe gaat dat? Wat kan een ondernemer van
de bank verwachten en andersom? Peter Koopman,
accountmanager van Rabobank Kop van Noord-Holland, legt het haarfijn uit.
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Fotografie: René Faas

“D

e financiering begint met een goed plan. Een
goed plan geeft de ambitie van de ondernemer
weer en waar hij met de onderneming naar toe
wil. Daarnaast staat in het plan hoe de nieuwe lasten betaald
worden en zijn de risico’s in beeld gebracht. Een goed plan
staan wij altijd toe”, vertelt Peter Koopman, accountmanager
bedrijven in het agrarische team van de Rabobank Kop van
Noord-Holland. Samen met Bas Apeldoorn is hij het aanspreekpunt voor de bloembollenbedrijven.
Nieuwbouw financieren binnen een week? De Rabobank
adverteert ermee en het is zeker ook mogelijk volgens Koopman. “Aanvragen tot 1 miljoen kunnen wij binnen een week

22 • BLOEMBOLLENVISIE • 22 december 2016

Bouwen vanwege belastingvoordeel gaat er bij Koopman
niet in: “De keuze voor nieuwbouw moet nooit gemaakt
zijn met als doel belasting te besparen. De investering moet
passen bij de strategie van de onderneming en in welke fase
de ondernemer met zijn onderneming zit. Het helpt als hij
een goed jaar heeft gedraaid, maar als we de plannen beoordelen gaan we uit van een normale oogst.”

MAATWERK
Als de ondernemer besluit te bouwen, moet er een financieringsvoorstel komen. Hierin staat het rentepercentage, hoeveel
jaar de rente vast staat, de aflossingstermijn, de betaaltermijn,
eventueel btw voorfinancieren en welke zekerheden een bank
in ruil hiervoor krijgt. Daarbij is vaak een accountant en notaris betrokken. “Zo nemen wij de zorgen van de klant weg, want
dat is het belangrijkst. Wij begeleiden de klant persoonlijk, zijn
betrokken, dichtbij, toonaangevend en hebben specialistische
kennis over de regio. Daarnaast geven we advies, maatwerk en
geld. Om dat te doen, hebben we informatie nodig. Naast de
jaarrekening met cijfers uit het verleden, kijken wij graag vooruit. De liquiditeitsbegroting, exploitatiebegroting en een teeltplan van het bedrijf geven een goed beeld van de verwachte
ontwikkeling van het bedrijf.”
Door alles inzichtelijk te maken, is het mogelijk om geld te
lenen bij de Rabobank. Maar het advies stopt niet als het geld
eenmaal op de rekening staat. De adviseur helpt met het
vaststellen van de betaalmomenten, in combinatie met een
bouwdepot. De verstrekking loopt dan gelijk op met de investering en vertroebelt niet het beeld van de ‘normale’ exploitatie. Ook belangrijk is renterisicomanagement. Gezamenlijk
wordt geïnventariseerd wanneer bestaande en nieuwe leningen qua renterisico aflopen. Het advies is om voor voldoende spreiding te zorgen, zodat bijvoorbeeld niet twee leningen
tegelijk aflopen.

UITBREIDING
Een belangrijke pijler onder de beoordeling is de liquiditeitsontwikkeling “Er moet voldoende geld in kas blijven voor de
seizoensoverbrugging en vervangingsinvesteringen. Nieuwbouw gaat vaak gepaard met uitbreiding van de kraam. Dit
zorgt voor extra inkomsten de aankomende jaren om de
nieuwe lasten te kunnen dragen, maar eerst moeten de bollen zelf qua werkkapitaal voorgefinancierd worden. Dit heeft
een groot kapitaalsbeslag en wordt als investeringspost wel
eens vergeten.”

