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van onze redactie 

 
Professionele partijen hebben samen met het ministerie van Economische Zaken de 
handen ineengeslagen, zodat achtergestelde leningen aan KKB-bedrijven kunnen 
worden verstrekt. De leningen kunnen vanaf vandaag worden verstrekt. 

 
Dat schrijven de initiatiefnemers in een persbericht. 
Zij hebben zich verenigd in het NLII Achtergestelde 
Leningen Fonds (ALF), dat het resultaat is van een 
samenwerkingsverband tussen de Nederlandse 
Investeringsinstelling (NLII), de drie grootbanken, 
ABN Amro, ING en Rabobank, en Aegon Asset 
Management. Het initiatief heeft de steun van het 
ministerie van Economische Zaken. 

Minister Henk Kamp: 'De beschikbaarheid van 
voldoende financiering is cruciaal voor de groei van 
het midden- en kleinbedrijf. Met het Achtergestelde 

Leningen Fonds stellen we MKB’ers in staat deze noodzakelijke financiering aan te trekken, zodat ze 
kunnen investeren in producten en dienstverlening. Met ALF kunnen institutionele beleggers direct in 
Nederlandse bedrijven investeren. Dat is goed nieuws voor deze MKB-bedrijven en voor onze 
economie.' 

Voor bedrijven met gezonde groei- en winstvooruitzichten die op basis van hun balanspositie niet of 
slechts ten dele in aanmerking komen voor bancaire financiering, wordt het makkelijker om te 
investeren. In sommige gevallen kan er aan een goed lopend bedrijf geen financiering worden 
verstrekt omdat het risico te hoog wordt ingeschat. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf in de 
kern wel gezond is, maar te weinig eigen- of buffervermogen heeft om tegenvallers op te vangen. Met 
een achtergestelde lening vanuit ALF wordt het eigen- of buffervermogen versterkt. Hierdoor krijgt de 
onderneming meer ruimte om bankkrediet aan te trekken. 

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt ALF vanuit de regeling Groeifaciliteit en staat 
garant voor 50 procent van eventuele verliezen op de hoofdsom van de achtergestelde leningen. 
Hierdoor wordt het makkelijker achtergestelde financiering te verstrekken. De regeling Groeifaciliteit 
wordt geadministreerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Voor iedere euro achtergestelde lening vanuit ALF verstrekt de bank minimaal een gelijk bedrag aan 
bancair krediet (niet-achtergesteld). Ondernemingen kunnen via de drie Nederlandse grootbanken. 

Er zijn meerdere iniitatieven op het gebied van kredietverlening aan het MKB. Zo is Bart Vemer met 
een aantal collegae van BNP Paribas IP eerder dit jaar het initiatief VoordeGroei begonnen, dat 
investeerders en groeibedrijven bij elkaar probeert te brengen. 

 


