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Samenvatting 

Het onderhavige onderzoek geeft een beeld van de bekendheid met en het ge-

bruik van equipment lease, autolease en factoring in het Nederlandse MKB. Deze 

drie instrumenten zijn vormen van asset-based finance: financiering op basis van 

bedrijfsactiva. Zij bieden ondernemers mogelijkheden die het meer traditionele 

bancaire krediet hen niet (altijd) kan bieden en ze kunnen, zeker in de toekomst 

een belangrijke schakel vormen in het bereiken van de optimale financierings-

mix. In economisch lastige tijden waarin ondernemers moeilijkheden ervaren bij 

het invullen van hun financieringsbehoefte en banken hun acceptatiecriteria aan-

scherpen, dient de kennis van deze instrumenten te worden vergroot. 

 

Kennis en gebruik van leasing en factoring 

Het gebruik van leasing en factoring loopt in de pas met de kennis van deze in-

strumenten. Autolease geniet in het MKB de meeste bekendheid, gevolgd door 

equipment lease. Factoring is het minst bekend. Voor de onderlinge verhoudin-

gen in het gebruik geldt hetzelfde: autolease werd in het MKB in de afgelopen 

twee jaar door 45% van de ondernemers gebruikt, equipment lease door 25% en 

factoring door 7%. Voor alle drie de instrumenten geldt echter dat zij als primai-

re financieringsbron nog een inhaalslag hebben te maken ten opzichte van ban-

cair krediet. 

 

Er is sprake van een voorzichtige vooruitgang. Het verwachte toekomstige ge-

bruik ligt hoger dan het recente gebruik. Hierbij zijn vooral ondernemers met 

eerdere ervaring positief: 69% tot 87% van hen geeft aan in de toekomst op-

nieuw gebruik te zullen maken van leasing of factoring.  

 

De directe aanbieders van leasing en factoring, de lease- en factoringmaatschap-

pijen, de huisbank en de leveranciers van objecten, gelden nog steeds als de be-

langrijkste kanalen waarlangs het MKB deze instrumenten gebruikt. Andere rou-

tes zoals een andere bank dan de huisbank worden nauwelijks gebruikt. In het 

MKB weet men nog niet voldoende de weg te vinden langs alternatieve kanalen 

om in hun financieringsbehoefte te voorzien. 

 

De directe aanbieders worden ook aangewezen als de meest geschikte partijen 

om leasing en factoring sterker bij het MKB onder de aandacht te brengen. Fi-

nanciële adviseurs blijken niet in deze behoefte te kunnen voorzien. Extra aan-

dacht blijkt broodnodig te zijn, want meer dan de helft van de ondernemers vindt 

dat er niet voldoende gebeurt om deze alternatieve instrumenten bekend te ma-

ken. Bovendien waarderen zij hun eigen kennis ten aanzien van leasing en facto-

ring slechts met voorzichtige voldoendes: een 6,2 tot een 7,1.  

 

Ondernemers in het MKB geven aan dat zij de minste kansen voor (verdere) 

groei van leasing en factoring zien in juist die sectoren waar deze instrumenten 

al veelvuldig aftrek vinden. Factoring is bijvoorbeeld erg geschikt voor business-

to-busines handel en wordt dan ook het meest gebruikt in de groothandel. Toch 

zien ondernemers in deze bedrijfstak de minste kansen voor factoring wegge-

legd. Hetzelfde geldt voor autoleasing in de zakelijke dienstverlening: het ge-

bruik is er het hoogst, maar het instrument wordt er de minste kansen toege-

dicht.  
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Voor- en nadelen van leasing en factoring 

Leasing en factoring bieden vooral werkkapitaalgerelateerde voordelen. Leasing 

houdt het werkkapitaalniveau intact en factoring geeft een directe injectie aan 

het werkkapitaal. Daarna volgt het gebruiksgemak als tweede belangrijke voor-

deel. Gebruikers hoeven zich in het geval van full operational lease geen zorgen 

te maken over onderhoud en reparatie en bij factoring kunnen het beheer en de 

debiteurenadministratie uit handen worden genomen: “het gemak dient de 

mens”. 

 

Bij ondernemers in het MKB leeft sterk het beeld dat leasing en factoring dure 

manieren van financieren zijn. Voor hen is dit het grootste nadeel dat aan de in-

strumenten kleeft. Tegelijkertijd blijkt echter dat een groot deel van de onder-

nemers bijvoorbeeld geen inschatting kan maken van de relatieve kosten van 

factoring ten opzichte van een vergelijkbaar bancair krediet. Leasing en factoring 

zijn dan ook niet direct vergelijkbaar met bankleningen, omdat zij ook extra ser-

vice bieden. Naast de kosten worden bij leasing de gebondenheid aan het con-

tract en de hoge kosten van vroegtijdige contractbeëindiging nog als nadelen ge-

noemd. Bij factoring de impact op de band met de klant. 

 

Onbekend maakt onbemind 

De begrippen leasing en factoring blijken bij de meerderheid van ondernemers in 

het MKB bekend te zijn, maar de kennis laat nog ruimte voor verbetering zoals 

blijkt uit de cijfers die zij zichzelf op dit vlak geven. Zo lijkt men een verkeerd of 

incompleet beeld te hebben van de kosten van leasing en factoring.  

 

Vooral factoring gaat gebukt onder een imagoprobleem. Dit instrument is van de 

drie het minst bekend bij ondernemers en hun afnemers. De vrees voor imago-

schade bestaat nog steeds en men is bang zwakte uit te stralen naar de klant. 

Tegelijkertijd is factoring relatief het meest onbekend in het MKB. Deze onbe-

kendheid biedt handvatten om de kennis te bevorderen en te sturen op toename 

van het gebruik. Voor leasing zal hetzelfde moeten gebeuren ten aanzien van het 

beeld dat bestaat van de kosten. 
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1 Inleiding 

Recente jaren hebben zich op economisch vlak gekenmerkt door crises. De kre-

dietcrisis werd direct gevolgd door de Europese schuldencrisis en dit heeft diepe 

sporen getrokken in de reële economie. Financiële ingrepen in het bankwezen, 

afnemende economische groei en teruglopende belastinginkomsten hebben ertoe 

geleid dat Europese overheden fikse bezuinigingen moeten doorvoeren om te 

blijven voldoen aan de Europese begrotingsnormen. Dat geldt ook voor de Ne-

derlandse overheid. Deze bezuinigingen treffen iedereen, inclusief het bedrijfsle-

ven.  

 

Gecombineerd met aangescherpt toezicht op de financiële markten en op de kre-

dietverstrekking zorgt dit ervoor dat de financiële stromen naar het bedrijfsleven 

minder rijkelijk vloeien dan voorheen. Bedrijven komen van twee kanten onder 

druk te staan. Enerzijds is hun omzet teruggelopen door vraaguitval, anderzijds 

is het voor die bedrijven die nog wel kansen zien om te investeren, moeilijker 

geworden om financiële middelen aan te trekken.  

 

Deze trends blijken uit cijfers van diverse bronnen. De tweede meting van de Fi-

nancieringsmonitor in 2012 laat zien dat 33% van de financieringsaanvragen van 

het gehele bedrijfsleven wordt afgewezen, wat een toename betekent ten opzich-

te van de eerste meting in hetzelfde jaar (Panteia 2012-2, p.11). Het percentage 

aanvragen dat volledig wordt afgewezen, ligt daarmee weer op het niveau van 

eind 2009. De belangrijkste reden die banken volgens de ondervraagde onder-

nemers noemen, is het risico dat kleeft aan de aanvraag.  

 

Cijfers van De Nederlandsche Bank laten zien dat er sinds eind 2011 sprake is 

van een verscherping van de acceptatiecriteria die banken hanteren.1 Deze ver-

scherping geldt voor het MKB sterker dan voor het grootbedrijf. De combinatie 

van vraaguitval door opeenvolgende crisisjaren en deze strengere acceptatiecri-

teria draagt bij aan een afnemende kredietaanvraag door bedrijven. De vraag 

naar aanvullende financiering is in 2012 afgenomen, zoals blijkt uit de Financie-

ringsmonitor van eind 2012.2 

 

Eenzelfde trend is zichtbaar op Europees niveau. Onderzoek van de Europese 

Centrale Bank wijst uit dat de toegang tot krediet door Europese ondernemers 

als meest dringend probleem wordt ervaren, buiten het vinden van afnemers 

(ECB 2012a, p.3). Dit probleem speelt in het MKB meer dan in het grootbedrijf. 

Per saldo wijst bovendien 23% van de ondervraagde MKB-ondernemingen erop 

dat dit komt door een verminderde bereidheid van banken om krediet te ver-

strekken.  

 

1 DNB tabel 5.5: Ontwikkeling acceptatiecriteria en vraag bancaire kredietverlening bij in            
Nederland gevestigde MFI’s. Gedownload op 1-11-2012: http://www.statistics.dnb.nl/financieele-
instellingen/banken/binnenlandse-bankbedrijf-monetair/index.jsp.  

2 In de tweede meting van 2012 geeft 16% van het gehele bedrijfsleven aan financiering te heb-
ben gezocht buiten de bestaande kredietruimte. Bij de eerste meting van 2012 was dat 19%. 
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1.1 Leasing en factoring als alternatieve financieringsinstrumenten 

Ondanks het verslechterde financieringsklimaat, kijken Nederlandse ondernemin-

gen nog steeds voornamelijk naar banken om in hun financieringsbehoefte te 

voldoen.3 Alternatieve financieringsinstrumenten worden nog maar beperkt 

overwogen. Slechts respectievelijk 3% en 1%4 van de ondernemers geeft aan 

leasing en factoring als mogelijk alternatief te zien voor hun bedrijfsfinanciering 

(Panteia 2012b)5. Deze instrumenten zijn bovendien onder de allergrootste be-

drijven bekender dan in het MKB.  

 

Het gure financieringsklimaat dwingt ondernemingen tot meer financiële creativi-

teit en dwingt hen verder te kijken dan de traditionele oplossingen. Dit verder 

kijken is vooral noodzakelijk voor het MKB, omdat het voor kleinere bedrijven 

moeilijker is financiering te bemachtigen via de traditionele weg. Zo is het voor 

hen ingewikkelder te voldoen aan de door banken gehanteerde acceptatiecriteria. 

Kleine ondernemingen hebben minder vaak de vereiste financiële transparantie, 

wat een gedegen risicoschatting door de kredietverlener bemoeilijkt. Bovendien 

zijn kleine jonge bedrijven vaak nog bezig hun eigen vermogen op te bouwen. 

Doorgaans zijn zij minder kapitaalkrachtig, waardoor zij onvoldoende onderpand 

kunnen aanbieden om de risico’s voor de banklening af te dekken. Ook drukt de 

vaste kostencomponent van kredietverstrekking zwaarder bij kleine financie-

ringsaanvragen, waardoor de winstmarges voor banken al snel te klein worden.  

 

Alternatieve financieringsinstrumenten zoals leasing en factoring kunnen deels 

een uitweg bieden. Beide financieringsvormen financieren op basis van activa 

(zogenaamde asset-based finance), waarbij voornoemde problemen minder spe-

len.  

1.2 Doel en opzet van het onderzoek 

Doel van dit onderzoek is de positie van leasing, autoleasing en factoring in Ne-

derland in kaart te brengen. Het onderzoeksdoel is daarmee als volgt: 

 

 
 

Het krijgen van inzicht is geen doel op zich: het onderzoek moet handvatten bie-

den om het gebruik van leasing en factoring te bevorderen en daarmee de toe-

gankelijkheid tot financiering voor MKB-bedrijven. Het MKB wordt hierbij gedefi-

 

3 Voor minstens 75% van het gehele bedrijfsleven dat externe financiering zocht, is bancair kre-
diet een bron van vreemd vermogen. Alternatieve bronnen als de kennissenkring, leveranciers en 
ook leasing en factoring volgen op grote afstand. Binnen het MKB is dit aandeel respectievelijk 
68% tot 79% voor het klein- en middenbedrijf (Panteia 2012a, p.22).  

4 Deze aandelen hebben betrekking op het gehele bedrijfsleven. Zij zijn overigens exact hetzelfde 
voor het middenbedrijf. In het kleinbedrijf zijn de percentages respectievelijk 2% en 0% van de 
ondervraagde ondernemers. 

5 Deze percentages vragen enige nuancering zoals gegeven in het oorspronkelijke rapport. Ge-
vraagd is of men mogelijke alternatieven ziet voor financiering via de bank, familie of kennissen 
en andersoortig relaties. 71% van de bedrijven noemde helemaal geen alternatief. Bedrijven die 
via eerdergenoemde instrumenten in hun financieringsbehoefte kunnen voorzien, hoeven zich 
deze vraag simpelweg niet te stellen. 

Inzicht krijgen in de kennis over, het gebruik en de toegankelijkheid van en 

de ervaring die Nederlandse MKB-bedrijven hebben met algemene leasing, 

autoleasing en factoring. 
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nieerd conform de Europese normen en het betreft bedrijven met niet meer dan 

250 werkzame personen. De grens tussen het klein- en middenbedrijf ligt op 50 

werkzame personen. Dit onderzoek richt zich bovendien op het MKB met min-

stens 10 werkzame personen. De kleinste bedrijven zijn mogelijk te klein voor 

efficiënt gebruik van leasing en factoring (zo geldt voor het gebruik van factoring 

veelal een ondergrens aan de omzet). Deelname van deze groep aan de telefoni-

sche enquête zou de resultaten sterk vertekenen.  

 

De positie van leasing, autoleasing en factoring wordt in twee fasen in kaart ge-

bracht. De eerste fase is een verkennende. Aan de hand van deskresearch en in-

terviews met experts uit de vakgebieden wordt een zorgvuldig beeld gevormd 

van de drie financieringsvormen, evenals van de uitdagingen en kansen die zij 

kunnen bieden aan het MKB in Nederland. 

 

De verkregen inzichten dienen als input voor de tweede fase van het onderzoek. 

Met behulp van een telefonische enquête worden 500 ondernemers in het MKB 

ondervraagd over hun gebruik van leasing en factoring, over hun bekendheid 

met deze financieringsvormen en over het beeld dat bij hen bestaat van deze in-

strumenten. De ondervraagde ondernemers zijn afkomstig uit vijf sectoren, ge-

selecteerd op hun relevantie en potentie voor leasing en factoring. Deze selectie 

wordt gemaakt op basis van de expertinterviews.  

 

Dit deel van het onderzoek wordt afgerond met een serie diepte-interviews. Deze 

zijn bedoeld om resterende vragen te beantwoorden en om enkele best practice 

cases uiteen te zetten.  

1.3 Leeswijzer 

De structuur van het onderhavige rapport volgt de opzet van het onderzoek. 

Hoofdstuk 2 is het product van de eerste fase en bevat een introductie tot de 

drie financieringsvormen, gevolgd door cijfermateriaal dat een beeld geeft van 

het huidige gebruik in Nederland. Het hoofdstuk bevat tevens de inzichten, ver-

kregen op basis van de expertinterviews. Hoofdstukken 3 t/m 6 rapporteren over 

de uitkomsten van de tweede fase. De uitkomsten van de enquête worden ge-

analyseerd, aangevuld met informatie uit de diepte-interviews en enkele best 

practice cases. Het rapport wordt afgerond met conclusies en aanbevelingen. De 

bijlagen bij het onderzoek bevatten een onderzoeksverantwoording, de vragen-

lijst gebruikt voor de telefonische enquête en een tabellenboek met percentages 

wanneer deze niet zijn vermeld in grafieken. 

 

 

 

 





 

 11 

2 Leasing en factoring verkend 

Leasing en factoring zijn financieringsvormen die afwijken van het meer traditio-

nele bancaire krediet. Financiering via deze instrumenten gebeurd op basis van 

de onderliggende activa. Dit staat bekend als asset-based finance. In het geval 

van leasing is dit het bedrijfsmiddel dat wordt gefinancierd, in het geval van fac-

toring zijn dit de vorderingen die worden bevoorschot. Deze activa vormen ge-

lijktijdig het onderpand en beperken het risico voor de financier. 

 

De financieringsstructuur van deze instrumenten maakt dat zij potentie hebben 

voor verschillende soorten bedrijven. Dit kunnen bedrijven zijn die simpelweg 

niet in aanmerking komen voor bancair krediet vanwege hun risicoprofiel, gebrek 

aan onderpand of een door hun leeftijd beperkte krediethistorie. Hetzelfde geldt 

voor bedrijven met een kleine financieringsvraag die door de vaste kostencom-

ponent van kredietverstrekking niet kostenefficiënt kunnen worden behandeld. 

Daarnaast geldt dat leasing en factoring belangrijke instrumenten zijn om het 

werkkapitaal van bedrijven te ontzien. In het geval van leasing wordt de volledi-

ge waarde van het object gefinancierd en hoeft een bedrijf geen beroep te doen 

op de werkkapitaalvoorraad en factoring geeft het werkkapitaal een directe injec-

tie. Dit maakt dat deze instrumenten veel potentie hebben voor jonge, snelgroei-

ende bedrijven waarvan de financieringsstromen dreigen op te drogen.  

 

Leeswijzer 

Dit eerste hoofdstuk van de rapportage dient als een introductie tot leasing en 

factoring, waarbij aparte aandacht wordt besteed aan zowel autolease als alge-

mene lease. De uitdagingen en kansen die deze instrumenten aan MKB-bedrijven 

bieden, worden belicht. Ter afronding worden de markten van deze instrumenten 

in kaart gebracht op basis van cijfermateriaal, aangeleverd door de betreffende 

belangenverenigingen: zij houden deze gegevens stelselmatig bij en bieden zo 

het meest complete beeld. Een visie op de markt naar aanleiding van inzichten, 

verkregen na een serie interviews met experts uit de drie vakgebieden, sluit het 

hoofdstuk af.  

2.1 Equipment lease 

Leasing is een financieringsvorm waarbij kapitaalgoederen door een financier 

worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld aan bedrijven. Leasing 

verschilt op een groot aantal punten van normale kredietverlening of verschillen-

de vormen van huur en verhuur. Bij leasing wordt in de regel onderscheid ge-

maakt naar equipment leasing en autoleasing. Daarbij heeft autoleasing specifiek 

betrekking op het leasen van personenauto’s en bestelauto’s. Bij equipment lea-

sing betreft het kapitaalgoederen met een zakelijke toepassing in bredere zin. 

Dit kunnen goederen zijn, uiteenlopend van koffieapparatuur tot kopieermachi-

nes, vrachtwagens, kranen en agrarische machines.  

 

Omdat onder equipment leasing eigenlijk alles verstaan kan worden dat niet on-

der autoleasing valt, wordt ook wel gesproken van algemene leasing of leasing 

van bedrijfsmiddelen. In deze gehele rapportage zal een consequent onderscheid 

worden gehanteerd tussen equipment lease en autolease.  
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2.1.1  Leasing als f inancieringsvorm 

Leasing als financieringsvorm bestaat in Nederland ruim 50 jaar. Uit Europees 

onderzoek6 naar het gebruik van leasing door MKB-bedrijven blijkt dat ongeveer 

een kwart van alle MKB-bedrijven in Nederland gebruikmaakt van leasing als fi-

nancieringsbron. Hiermee blijft het gebruik in het Nederlandse MKB achter bij het 

Europese gemiddelde van 40% van alle MKB-bedrijven die gebruikmaken van 

leasing. Daarnaast blijkt dat in Nederland ongeveer 7% van alle investeringen 

wordt gefinancierd met leasing, terwijl het Europese gemiddelde ligt op bijna 

17%. 

 

Bij algemene leasing gaat het om een breed scala aan objecten. Er moet onder 

andere worden gedacht aan leasing van agrarische werktuigen, industriële ma-

chines, drukpersen en machines in de grafische industrie, kopieermachines en 

ander kantoormaterieel, computers en servers, medische hulpmiddelen en zelfs 

(binnenvaart)schepen, maar ook kranen, bussen, trucks en trailers.  

 

Omdat er veel verschillende soorten en vormen van leasing bestaan, is een een-

duidige definitie niet makkelijk te geven. Wel heeft leasing een aantal belangrij-

ke basiskenmerken7:  

 Bij leasing worden twee partijen onderscheiden: de lessor en de lessee. De 

lessor is de leasemaatschappij en de partij die een bedrijfsmiddel aan een 

andere partij (bedrijf of instelling) in gebruik geeft. De lessee is de weder-

partij (klant) van de lessor en degene die het object in gebruik krijgt.  

 Leasing regelt de financiering van het object: voor de aanschaf van het ob-

ject zijn financiële middelen nodig. Indien een bedrijf niet over de benodigde 

middelen beschikt of deze middelen voor andere doeleinden wil gebruiken, 

kan de lessor de aanschaf voor zijn rekening nemen. 

 Er kan sprake zijn van een derde partij: de zogenaamde vendor. De vendor 

is in de meeste gevallen de leverancier van het object. De vendor is in veel 

gevallen actief betrokken bij het tot stand komen van het leasecontract. De 

vendor kan ofwel de lessor en lessee bij elkaar brengen (zij sluiten dan on-

derling het contract af) ofwel zelf een leasecontract met de lessee afsluiten 

en het daarna overdragen aan de lessor of door de lessor laten financieren.  

 Bij leasing krijgt de lessee, die al dan niet eigenaar is van het object, door 

de leasetransactie het recht om het object te gebruiken en betaalt de lessee 

hiervoor (vaak maandelijkse) termijnen aan de lessor. Het gebruik van het 

object staat bij leasing dan ook centraal. 

 Leasing is gericht op het object. Kenmerken waaraan het object moet vol-

doen: 1. moet uniek identificeerbaar zijn, 2. dient juridisch zelfstandig te zijn 

en te blijven, 3. moet duurzaam inzetbaar zijn en als gebruiksmiddel worden 

aangewend en 4. moet voor de lessee inkomsten realiseren of kosten bespa-

ren. 

 Bij leasing selecteert de lessee het object: afhankelijk van het type lease-

transactie wordt een object aangeschaft door de lessor of de lessee, maar in 

alle gevallen bepaalt de lessee welk object uiteindelijk wordt geleaset. 

 De looptijd van het leasecontract is afhankelijk van de economische levens-

duur van een object. Looptijd en voorwaarden van leasecontracten zijn ver-

schillend per object, maar een contract is in principe onopzegbaar, de loop-

 

6 Oxford Economics (2011) - the Use of Leasing Amongst European SME’s. 

7 Bron: http://www.nvl-lease.nl.  
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tijd van het leasecontract (begin en einde) staat vast en de maximale loop-

tijd wordt bepaald door de periode waarin het object door de lessee vanuit 

economisch oogpunt verantwoord kan worden gebruikt. Hierbij dient te wor-

den opgemerkt dat de afschrijvingstermijn en de leasetermijn van elkaar 

kunnen verschillen. De leasetermijn is gekoppeld aan de economische le-

vensduur, de afschrijving van een object (boekhoudkundig en fiscaal) kan 

over een kortere periode plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de mogelijk-

heid die werd geboden om milieuvriendelijke trucks versneld af te schrijven. 

 Het economische risico is, afhankelijk van de gekozen leasevorm, voor de 

lessor of voor de lessee. Hierna zal op deze verschillende vormen worden in-

gegaan. 

 

Bij leasing wordt onderscheid gemaakt naar twee hoofdvormen: operational lea-

se en financial lease. Het onderscheid wordt duidelijk door de eigendomsverhou-

ding rondom het te leasen object. Wanneer de lessor zowel juridisch als econo-

misch eigenaar is, dan is er sprake van operational lease. Een verdergaande 

vorm hiervan is full operational lease. Deze vorm bevat ook een onderhouds- en 

verzekeringscomponent en komt onder meer voor bij de lease van kopieerappa-

ratuur, lichte bedrijfswagens en vorkheftrucks. 

 

Is de lessor enkel juridisch eigenaar en rust het economische eigendom bij de 

lessee, dan wordt er gesproken van financial lease. Een veelvoorkomende variant 

van deze laatste vorm is pand lease. Wanneer de lessee zowel juridisch als eco-

nomisch eigenaar is van het object, dan is er sprake van pand lease. De lessor 

heeft dan enkel een pand op het object zelf, middels een pandakte.  

 

Leasing biedt ook mogelijkheden voor constructies die meer maatwerk bieden. 

Een voorbeeld is het zogenaamde sale and lease back concept. Hierbij verkoopt 

een bedrijf al reeds aangeschafte bedrijfsmiddelen aan een leasemaatschappij en 

leaset ze vervolgens weer terug via een van de bovenstaande vormen. Dit is een 

manier voor ondernemers om op korte termijn werkkapitaal vrij te maken.  

2.1.2  Leasing voor het bedrijfsleven 

Uit de beschrijving van leasing als financieringsvorm blijkt dat het voor bedrijven 

vooral geschikt is als instrument voor de aanschaf van duurzame kapitaalgoede-

ren. Dit omdat leasing maatwerk mogelijk maakt ten aanzien van het gefinan-

cierde bedrag en de terugbetalingstermijn voor een specifiek object (aankoop-

prijs en economische levensduur van het te leasen object). 

  

Leasing biedt bedrijven onder meer de volgende voordelen: 

 Behoud van het werkkapitaalniveau; 

 Langere looptijd; 

 Duidelijkheid over de periodiek te maken kosten;  

 Bereidheid leasemaatschappijen om een restwaardepositie in te nemen; 

 Flexibiliteit van de betaalschema’s; 

 Gemakkelijker up-to-date houden van de bedrijfsactiva; 

 Het verleggen van economische risico’s verbonden aan het bedrijfsbezit van 

het bedrijfsmiddel. 

 

Maar ook enkele nadelen: 

 Kosten; 

 Minder inzichtelijke kostenstructuur; 
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 Kosten tussentijdse contractbeëindiging.  

 

Effecten op werkkapitaal 

Wanneer gekozen wordt voor leasing, zal de lessor doorgaans 100% van de 

waarde van het object financieren. Bij een banklening zal daarentegen doorgaans 

een gedeelte vanuit het eigen vermogen moeten worden ingelegd om de bancaire 

lening mogelijk te maken. Dit gaat direct ten koste van het werkkapitaal van het 

bedrijf. 

Langere looptijd 

Bij het afsluiten van bancair krediet zal een bedrijf een normale terugbetalings-

termijn afspreken. De leasemaatschappij stemt de looptijd van het contract ech-

ter af op de periode waarin het object door de lessee duurzaam kan worden ge-

bruikt (economische levensduur) en is een functie van het waardeverloop van 

het object in de tijd. In de regel is deze termijn langer dan de terugbetalings-

termijn bij de bank, waardoor de maandelijkse betalingen lager zullen uitvallen. 

 

Duideli jkheid te maken kosten 

Afhankelijk van de vorm die bij leasing wordt gekozen, kunnen ook kosten voor 

onderhoud en service in het leasecontract worden opgenomen. Het maandtarief 

dat gebruikers van leasing moeten betalen, omvat dan alle kosten (total cost of 

ownership). Hierdoor weet de lessee exact wat de maandelijkse kosten zijn die 

moeten worden gemaakt voor het gebruik van het object. Hoewel dit gebruiks-

gemak oplevert, geeft het tegelijkertijd ook minder inzicht in de kostenstructuur 

van de financiering. 

 

Restwaardeposit ie en verleggen economische risico’s 

Vooral wanneer wordt gekozen voor operational lease, draagt de lessor de eco-

nomische risico’s op het aangeschafte object. Aan het einde van de leasetermijn 

heeft de lessee de mogelijkheid om het object alsnog te kopen en eigenaar te 

worden (of het leasecontract te verlengen). De lessee zal alleen eigenaar willen 

worden als hij het object nog verder wil gebruiken of als hij het object tegen een 

hogere waarde dan de optieprijs (restwaarde) kan doorverkopen. Wanneer het 

object aan het einde van de leasetermijn geen afdoende restwaarde meer blijkt 

te hebben, zal de lessee besluiten om het object niet te kopen en heeft de lessor 

dus een object in bezit dat weinig (schrootwaarde) of niets meer waard is. Dit 

economische risico op het object ligt dan dus bij de lessor en niet bij de lessee. 

Om die reden hebben leasemaatschappijen asset specialisten in huis met kennis 

van het waardeverloop van bedrijfsmiddelen. 

 

Flexibi l i teit en up-to-date bl i jven 

In sommige leasecontracten kunnen ook zaken als tijdelijke vervanging worden 

geregeld. Indien een object kapot is of door onderhoud buiten werking is, be-

staat in veel gevallen de mogelijkheid om een vervangend object van de lessor 

te vragen. Dit is vooral bij autoleasing en operational lease gebruikelijk. Een 

vervangend object is op deze manier voor de lessee snel en gemakkelijk ver-

krijgbaar. Na verloop van de leaseperiode krijgt de lessee bovendien weer de 

mogelijkheid om nieuwe state-of-the-art objecten in gebruik te nemen. 
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Kosten geassocieerd met leasing 

Vanzelfsprekend zijn er met het gebruik van leasing ook kosten gemoeid. In dat 

opzicht is deze vorm van financiering niet anders dan bancair krediet. De kosten-

componenten van leasing bestaan uit de basisprijs van het kapitaal en een ren-

teopslag. Full operational lease kent extra kosten voor de lessor: deze liggen in 

het beheer van het object en de aangeboden extra diensten (onderhoud en repa-

ratie), maar ook in de eerder besproken risicopositie die wordt ingenomen ten 

aanzien van de restwaarde van het object. Deze kosten kunnen zich vertalen in 

een additionele renteopslag. 

 

Minder inzichteli jke kostenstructuur 

De lessee betaalt een vast termijnbedrag voor de lease van het object. Hierbij 

ontbreekt vaak het inzicht in de achtergrondgegevens van het te betalen bedrag. 

Alle kosten voor rente, aflossing, provisies en in het geval van full operational 

lease voor verzekeringen, service en onderhoud en in het geval van autolease 

eventueel voor banden en belastingen, zijn in het bedrag verwerkt. 

 

Het exploitatierisico wordt hierbij, in het geval van full operational lease, door de 

leasemaatschappij gedragen: wanneer een geleaset object kapot gaat en repara-

tie nodig is, zijn de kosten voor rekening van de lessor. In het geval van meer-

gebruik buiten het contractueel overeengekomen gebruik, kan het echter voor-

komen dat deze meerkosten door middel van een vooraf overgekomen wijze via 

een naheffing in rekening worden gebracht.  

 

Kosten tussentijdse contractbeëindiging 

Wanneer een lessee, al dan niet genoodzaakt, besluit om het leasecontract voor-

tijdig te beëindigen, brengt dit kosten mee. De aannames die in het begin van 

het contract zijn gemaakt, kloppen immers niet meer. De leasemaatschappij 

wordt geconfronteerd met gederfde inkomsten en een object dat aan de specifie-

ke eisen van een klant voldoet en daardoor mogelijk moeilijk aan een nieuwe 

partij te slijten valt. Deze kosten zullen op de lessee worden verhaald.  

2.2 Autolease 

Autolease wordt in deze rapportage als aparte financieringsvorm behandeld om-

dat deze vorm van leasing een groot gedeelte van de totale leasemarkt verte-

genwoordigt en omdat deze vorm op een aantal punten wezenlijk afwijkt van al-

gemene lease. 

2.2.1  Autolease als f inancieringsvorm 

De autoleasemarkt is in een betrekkelijk korte periode sterk gegroeid. Autolease 

begon als een activiteit van autodealers die in de jaren zestig hun klanten de 

mogelijkheid boden om een auto te leasen. De dienstverlening was destijds be-

perkt tot het merk van de betreffende dealer en bestond alleen nog uit de finan-

ciering van de auto, aangevuld met een onderhoudscontract. Eind jaren zestig 

kwamen de niet-merkgebonden autoleasemaatschappijen op, die meerdere mer-

ken aanboden en de dienstverlening met andere activiteiten (administratie, ser-

vice e.d.) uitbreidden. In de jaren tachtig en negentig groeide de autoleasemarkt 

sterk, onder andere door wijzigingen in het fiscale stelsel.  
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Uit onderzoek van Oxford Economics blijkt dat autolease voor het MKB de meest 

gebruikte vorm van lease is. De autoleasemarkt wijkt op een aantal punten af 

van de algemene leasemarkt: 

 De personenleaseauto is in veel gevallen een belangrijke secundaire arbeids-

voorwaarde. De auto wordt in dit geval ingezet om personeel voor het bedrijf 

te winnen of aan het bedrijf te binden. 

 Operational lease komt op de autoleasemarkt vaker voor dan op de algemene 

leasemarkt. Bedrijven kiezen vaak voor full operational lease waarbij de lea-

semaatschappij ook het risico van de kosten op zich neemt voor reparatie en 

onderhoud, brandstof, banden en verzekeringen.  

 

Op dit moment speelt een aantal ontwikkelingen een belangrijke rol rondom de 

keuze van bedrijven in relatie tot autolease:8 

 De financiële/economische crisis: bij bedrijven komen kostenreductie en 

flexibiliteit centraal te staan. Bedrijven zoeken dan ook in de leasecontracten 

naar mogelijkheden om kosten te besparen en flexibelere afspraken te be-

dingen.  

 Bedrijven richten zich op de kernactiviteiten: dit kan betekenen dat zij het 

wagenparkbeheer uit handen geven aan een autoleasemaatschappij, zodat 

het bedrijf zich kan concentreren op de corebusiness. 

2.2.2  Autolease voor het bedrijfsleven 

Ook bij de autoleasemarkt spelen de eerder behandelde voor- en nadelen van al-

gemene lease een belangrijke rol. Daarom hier in het kort de belangrijkste rede-

nen voor bedrijven om hun wagenparkbeheer aan professionele bedrijven (lea-

semaatschappijen) uit te besteden: 

 Restwaarderisico en exploitatierisico’s worden overgenomen door de lease-

maatschappijen; 

 Ontzorging van de berijders; de leasemaatschappij regelt aanvullende diensten 

als aanschaf en, na afloop van het contract, verkoop van de auto, eventueel 

vervangend vervoer, onderhoud, hulp bij schade en pech etc.; 

 Kostenbeheersing door actief wagenparkbeheer. 

2.3 Factoring 

Factoring is een vorm van financiering die interessant kan blijken voor MKB-

bedrijven die de beschikking hebben over een brede en hoogwaardige klanten-

portefeuille. Net als bij leasing gebeurt dit op basis van de activa van het bedrijf. 

Dit betreft veelal de debiteurenportefeuille, maar factoring kan ook plaatsvinden 

op basis van bijvoorbeeld de voorraden die een bedrijf aanhoudt. Factoring is 

vooral een waardevol instrument om uitstaande vorderingen direct te innen en 

zo het werkkapitaal op niveau te houden. Het is daarmee geen typische vorm 

van financiering (die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om in goederen te inves-

teren), maar het voorkomt dat bedrijven financiering moeten aanvragen om te-

korten in hun werkkapitaal op te vangen. 

2.3.1  Factoring als f inancieringsvorm 

Bedrijven die overgaan op factoring dragen het hoogwaardige deel van hun debi-

teurenportefeuille over aan een derde partij en ontvangen daarvoor direct een 

 

8 Lease-Plan Nederland, LeasePocket 2011-2012. 
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vast deel van de waarde van de uitstaande vorderingen. Bedrijven verkopen of 

verpanden dus hun post debiteuren aan de factor (factoringmaatschappij) en 

ontvangen hiervoor geld. Zo worden openstaande rekeningen met een betalings-

termijn van 30 tot wel 120 dagen omgezet in direct beschikbare liquide midde-

len. Bij factoring kan er sprake zijn van het verkopen of verpanden van vorde-

ringen. Waar in het buitenland veelal wordt overgegaan tot verkoop, worden de 

debiteuren in Nederland in de regel verpand. 

 

Een deel van de balanswaarde van de debiteuren die de factor overneemt (tot 

bijvoorbeeld 75%), wordt direct aan het bedrijf bevoorschot. Voor het bedrijf be-

tekent dit een directe injectie in haar werkkapitaal. Het restant dat door de fac-

tor wordt aangehouden, geldt als een reserve en wordt pas uitbetaald wanneer 

de debiteuren aan hun verplichtingen hebben voldaan. Op deze reserve worden 

administratiekosten, een marktconforme rente en een factor provisie (tot bij-

voorbeeld 3%) in mindering gebracht.  

 

Factoring biedt ook extra servicemogelijkheden. Zo kunnen bedrijven die er ge-

bruik van maken de volledige afhandeling van de vorderingen overdragen aan 

een derde partij. Dit betreft het volledige proces van risico-inschatting, beheer 

en inning van de schulden of delen hiervan.  

 

De factor kan daarmee de debiteurenadministratie uit handen van het bedrijf 

nemen: creditering van de debiteuren en inning van de vorderingen worden 

overgenomen door de factor.9 Alvorens dit te doen, onderwerpt de factor de de-

biteurenportefeuille aan een grondige controle op kredietwaardigheid. Alleen de 

goede debiteuren worden overgenomen. De factor beschikt over de expertise om 

deze inschatting te kunnen maken en doet dit op basis van publiek beschikbare 

informatie, maar gebruikt ook specialistische gegevens uit databestanden die in 

eigen beheer zijn. Bij factoring vindt dus een overdracht plaats van het kredietri-

sico dat rust op debiteuren, van het bedrijf naar de factor. 

 

Hierdoor is het kredietrisico voor de factor bovendien beperkt. Gaat het bedrijf 

dat gebruikmaakt van factoring failliet, dan heeft de factor de debiteuren in bezit 

of is hij pandhouder en is terugbetaling nog steeds mogelijk. 

 

De factor neemt vaak ook het beheer en de afhandeling van de debiteuren op 

zich. Daarmee spaart deze financieringsvorm het bedrijf ook tijd uit. De factor 

onderhoudt het contact met de debiteuren en verzekert dat inning van de gelden 

plaatsvindt. Wanneer debiteuren verzaken te betalen, onderneemt de factor de 

vereiste stappen. Dit kan uiteenlopen van het versturen van een betalingsherin-

nering tot het nemen van juridische stappen.  

2.3.2  Factoring voor het bedrijfsleven 

Factoring kan een interessant instrument blijken voor bedrijven om te voorzien 

in hun directe behoefte aan werkkapitaal. Het gebruik van factoring brengt voor 

bedrijven zowel kansen als uitdagingen mee.  

 

De volgende voordelen voor bedrijven worden besproken in dit deel: 

 voorziet direct in werkkapitaal; 

 

9 Zie bijvoorbeeld USAID (2010:4) en Klapper (2005:4).  
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 kredietrisico afgewend op afnemers; 

 inschatting kredietwaardigheid debiteuren; 

 potentieel interessant voor kleinere bedrijven; 

 vangt seizoensfluctuaties op; 

 interessant bij internationale debiteuren. 

 

Evenals de volgende nadelen: 

 administratieve lasten; 

 verzakelijkt relatie tussen bedrijf en afnemer; 

 kredietrisico aan reserve; 

 praktisch minder geschikt voor kleinere bedrijven. 

 

Werkkapitaal 

Wanneer een bedrijf overgaat op factoring ontvangt het direct liquide middelen 

voor de openstaande rekeningen van haar klanten. Deze financieringsvorm is 

vooral van belang voor groeiende bedrijven die te maken krijgen met grotere en 

frequentere opdrachten. Het tijdig betalen van rekeningen door klanten kan dan 

nodig zijn om verdere groei te faciliteren.  

 

Een bijkomend voordeel van factoring is bovendien dat de financiering meegroeit 

met het bedrijf. Krijgt een bedrijf meer opdrachten, dan neemt ook de omvang 

van de debiteurenportefeuille toe, die via factoring weer kan worden omgezet in 

werkkapitaal. Factoring is dus een potentiële groeiversneller. 

 

De sterke behoefte aan werkkapitaal die leeft onder ondernemers, blijkt onder 

meer uit de resultaten van de Financieringsmonitor (Panteia 2012-1, p.21). 40% 

van de ondervraagde bedrijven geeft aan financiering te zoeken om het werkka-

pitaal op niveau te houden. Dit is hoger dan het aandeel dat financiering zoekt 

voor bedrijfsinvesteringen.  

 

Kredietrisico 

De factor maakt een inschatting van de kredietwaardigheid van de debiteuren in 

de portefeuille van het bedrijf en spreekt zo impliciet een oordeel uit over de be-

trouwbaarheid van de clientèle van het bedrijf. Wanneer een bedrijf kiest voor 

deze dienst, hoeft het niet langer zelf de debiteuren door te lichten.  

 

Een belangrijk voordeel van factoring is dat het risico dat voor de financierende 

partij aan dit instrument kleeft, wordt bepaald door de kredietwaardigheid van 

de klanten en afnemers van het bedrijf en niet door de kredietwaardigheid van 

het bedrijf zelf. Factoring kan zo voorzien in de financieringsbehoefte van bedrij-

ven die door de traditionele financieringspartijen als te risicovol worden bestem-

peld. Zij kunnen hun kredietrisico overhevelen naar betrouwbare afnemers. 

 

Kleine bedrijven 

Factoring is een potentieel interessant instrument voor de bedrijven die zich in 

het kleinbedrijf bevinden. Bij hen kan het ontbreken van gespecialiseerde man-

kracht met kennis van zaken van diverse financieringsbronnen worden opgevan-

gen door de factor. De factor kan kleine bedrijven dus ontzorgen door tijdrovend 

debiteurenbeheer uit handen te nemen en financiële kennis toe te voegen.  
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Kleinere bedrijven zijn bovendien vaak minder kapitaalkrachtig. Voor hen is het 

moeilijker te voldoen aan de criteria voor bankkrediet, zoals voldoende onroe-

rend goed en ander onderpand. Zij lopen hierdoor het risico in een negatieve 

kredietspiraal terecht te komen: hoewel zij feitelijk een gedegen investering zijn 

voor de bank, komen zij niet in aanmerking voor financiering, waardoor het weer 

moeilijker wordt om te groeien en het lastig blijft financiering te bemachtigen.  

 

Hoewel factoring dus een zeer waardevol financieringsinstrument kan blijken te 

zijn, ook voor de kleine ondernemingen, leert de praktijk dat de allerkleinsten 

onder hen niet altijd in aanmerking komen voor deze vorm van financiering. Ook 

de aanbieders van factoring hanteren een ondergrens die minder omvangrijke 

debiteurenportefeuilles uitsluit. Zo spreekt een van de geïnterviewde experts van 

een ondergrens van €5 miljoen, die in de nabije toekomst eerder nog verder om-

hoog dan omlaag gebracht zal worden. Deze ondergrens wordt gehanteerd omdat 

ook de factor de nodige administratieve kosten maakt en deze te zwaar drukken 

bij te kleine en te weinig vorderingen. 

 

Seizoensfluctuaties 

Ondernemingen die gebonden zijn aan de seizoenen kunnen ook profiteren van 

factoring als financieringsinstrument. In een periode van topdrukte beschikken 

zij over de grote hoeveelheden werkkapitaal die zij op dat moment nodig heb-

ben, door hun debiteuren via factoring direct liquide te maken. Bovendien wordt 

wel beargumenteerd dat factoring aantrekkelijker wordt bij een lage frequentie 

van handel met een groot aantal afnemers.10 Dit speelt bij ondernemingen met 

een seizoensgebonden bedrijvigheid. 

 

Internationale handel 

Het onderhouden van de debiteurenportefeuille kan extra ingewikkeld en tijdro-

vend blijken wanneer bedrijven handelen met afnemers buiten de landsgren-

zen.11 In het geval van een grote geografische spreiding kan het moeilijker blij-

ken om contacten te onderhouden met de debiteuren. Factoring kan het risico 

van internationale verkopen voor de onderneming verminderen door dat risico 

over te dragen naar de factor. Factormaatschappijen kunnen bovendien een be-

tere inschatting maken van de kredietwaardigheid van internationale handels-

partners, omdat zij informatie kunnen putten uit een internationaal netwerk van 

factororganisaties. Tevens maken zij gebruik van de kennis van hun kredietver-

zekeringsmaatschappijen.  

 

Administratieve lasten 

Rond factoring bestaat het beeld van een financieringsvorm die grote administra-

tieve lasten meebrengt. Alle facturen moeten immers naar de factor en de hele 

debiteurenportefeuille wordt zorgvuldig doorgelicht. Hoewel het waar is dat het 

opzetten van financiering via factoring wel degelijk hoge lasten meebrengt, zijn 

deze eenmalig. Het vervolgtraject gebeurt elektronisch. Het gaat hierbij dus 

hoofdzakelijk om een eenmalige investering. 

 

 

10 Zie bijvoorbeeld Carretta (2009:11). 

11 Zie Klapper (2005:5) en Carretta (2009:11).  
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Verzakeli jking relatie met afnemers 

Het gebruiksgemak dat factoring meebrengt (administratie en afhandeling van de 

debiteuren kunnen volledig uit handen worden genomen), brengt ook een risico 

mee. Het uit handen geven van de inning van openstaande rekeningen betekent 

dat er een afstand wordt gecreëerd tussen een bedrijf en haar klanten. De ver-

standhouding wordt zo een meer zakelijke en afstandelijke. Dit kan vooral jonge 

bedrijven parten spelen, wanneer zij in de vroege fasen van hun bestaan een cli-

entèle aan zich proberen te binden.  

Kredietrisico aan reserve 

Wanneer een factor de debiteuren van een bedrijf overneemt, ontvangt de on-

derneming direct liquide middelen ter waarde van een fractie van de waarde van 

de vorderingen. Het restant is een reserve die wordt voldaan wanneer de factor 

alle rekeningen heeft geïnd. Het aanhouden van deze reserve door de factor 

vormt een potentieel kredietrisico voor het bedrijf dat gebruikmaakt van haar 

dienst.12 Wanneer de factor in financiële problemen raakt, bestaat het risico dat 

het bedrijf de volledige reserve verliest. De reputatie en kredietwaardigheid van 

de factor zijn dus van groot belang. 

 

2.3.3  Factoring besproken 

Voor ieder afzonderlijk bedrijf geldt dat de manier van financieren moet aanslui-

ten op de specifieke eigenschappen van dat bedrijf. In de keuze voor factoring 

als vorm van financiering moeten de zojuist besproken kansen en uitdagingen 

worden afgewogen in de bedrijfseigen situatie. Duidelijk is echter dat factoring, 

door de directe injectie in de voorraad werkkapitaal en het afwenden van het ei-

gen kredietrisico van het bedrijf op haar klanten, zonder meer kansen biedt in 

een moeilijke financieringsmarkt.  

2.4 Leasing en factoring in cijfers 

Uit een eerste verkenning van leasing, autoleasing en factoring blijkt dat ieder 

van de financieringsvormen ondernemingen wat te bieden heeft. Toch gelden de 

drie instrumenten in meer of mindere vorm nog altijd als alternatieve financie-

ringsbronnen, die niet altijd even vanzelfsprekend zijn voor bedrijven als het 

traditionele bancaire krediet of een aandelenuitgifte. In deze paragraaf passeren 

kort enkele cijfers de revue. 

 

De huidige stand van zaken, onderlinge verhoudingen en recente ontwikkelingen 

blijken uit de cijfers, gepresenteerd in Figuur 1. Een en ander blijkt uit een korte 

analyse van de figuur. Zo blijkt dat de drie financieringsvormen in de periode 

2010-2011 stuk voor stuk een groei hebben doorgemaakt. Vooral de autolease 

heeft een enorme vlucht genomen en de nieuwe productie in 2011 is 31,7% gro-

ter dan in het voorgaande jaar.13 Een onderlinge vergelijking toont bovendien dat 

de omvang van de nieuwe productie in de autolease daarmee groter is geworden 

dan in de algemene lease. 

 

 

12 Zie bijvoorbeeld Klapper (2005:3).  

13 De analyse die figuur 2 toelaat, laat echter zien dat dit een herstel is na een daling in eerdere 
jaren. 
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Figuur 1 Nieuwe productie lease en funds in use factoring in miljoenen euro, 2010-

201114 
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 Bron: Leaseurope, FAAN. 

De trends die in Figuur 2 worden geschetst, maken het mogelijk het bovenstaan-

de in een breder perspectief te plaatsen. De ontwikkeling van de drie financie-

ringsvormen in de periode 2006-2010 wordt in twee aparte figuren getoond. 

Voor de twee leasingvormen gebeurt dit opnieuw op basis van de jaarlijkse nieu-

we productie. Voor factoring betreft het de omzetontwikkeling van de aanbie-

ders.  

 

De figuur laat zien dat algemene lease en autolease een vergelijkbare ontwikke-

ling hebben doorgemaakt en dat beide in de pas lopen met het economische         

klimaat. Als er minder wordt geïnvesteerd in kapitaalgoederen, zal er ook minder 

worden geleaset. Het niveau van voor de crisis is in 2011 nog niet hervonden. De 

groei die autolease heeft doorgemaakt in de periode 2010-2011 laat een voor-

zichtig opkrabbelen zien. Met deze groei is autolease groter in omvang geworden 

dan algemene lease, voor het eerst in de geschetste periode.  

 

De omzetontwikkeling die aanbieders van factoring hebben doorgemaakt, lijkt 

wat minder gevoelig te zijn geweest voor de invloed van de kredietcrisis. De cri-

sisjaren vertaalden zich in 2008 in een omzetdaling van 5,7%, gevolgd door een 

afvlakking in het jaar daarna. De daaropvolgende jaren kenden een forse groei 

van de omzet, die voor de periode 2010-2011 tweemaal zo groot is als de groei 

in de funds in use.  

 

 

14 Cijfers van de leasemarkt (zowel algemene als autolease) refereren aan de nieuwe productie in 
het betreffende jaar. Cijfers voor factoring hebben betrekking op de funds in use. Dit is het uit-
staande bedrag aan gelden dat de factor heeft gecommitteerd aan haar cliënten, voordat alle 
openstaande rekeningen geïnd zijn. Dit is dus exclusief de omvang van de reserves. De cijfers 
van Leaseurope zijn gebaseerd op gegevens van de NVL en VNA en vertegenwoordigen alleen dat 
deel van de markt dat is aangesloten bij deze organisaties. Dit geldt ook voor de cijfers met be-
trekking op factoring. 
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Figuur 2 Ontwikkeling nieuwe productie lease en omzet factoring, 2006-201115 
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 Bron: Leaseurope, Factors Chain International, FAAN. 

Het is moeilijk hiervoor een directe verklaring aan te wijzen. Uit de gesprekken 

met experts op het gebied van factoring blijkt dat hieraan een wisselwerking van 

mogelijke verklaringen ten grondslag ligt. Onzekerheden over de toekomst van 

de financiële markt zorgen ervoor dat ook de aanbieders van factoring niet een 

altijd even groot deel van hun omzet direct weer uitzetten als funds in use. De 

marges op de aangeboden diensten zijn mogelijk wat groter geworden. Daar-

naast spelen ook zaken mee die betrekking hebben op de onderliggende factu-

ren. Wanneer factoring wordt gebruikt door internationale handelaren, hebben 

valutafluctuaties invloed op de omzet van de factor: een zwakkere euro zorgt dat 

facturen, betaald in een sterke buitenlandse munt, meer opbrengen. Prijsstijgin-

 

15 De geïllustreerde ontwikkeling van (auto)lease door de tijd is op basis van de jaarlijkse nieuwe 
productie en is daarmee een aanvulling op de voorgaande grafiek. Voor de ontwikkeling van fac-
toring is uitgeweken naar een andere maatstaf, omdat de funds in use door Nederlandse aanbie-
ders van factoring voor 2010 niet zijn terug te vinden. De gepresenteerde grafieken zijn dan ook 
illustratief voor de ontwikkeling die de financieringsvormen leasing en factoring afzonderlijk heb-
ben doorgemaakt en zijn niet bedoeld voor een vergelijking van de omvang van beide markten.  
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gen van grondstoffen en bulkgoederen kunnen een vergelijkbare invloed hebben 

op de omzet. 

2.5 Visie op de markt 

In het kader van dit onderzoek zijn door Panteia vijf face-to-face interviews ge-

houden met experts op de diverse vakgebieden. Deze deskundigen zijn werk-

zaam voor de NVL, de VNA, ING Factoring, ABN AMRO Lease en IFN Finance. Uit 

de gesprekken zijn inzichten verkregen die verder gaan dan de informatie die pu-

re deskresearch biedt. De experts signaleren een aantal trends, kansen en drem-

pels die van toepassing zijn voor de drie financieringsvormen.  

2.5.1  Kennis 

Vergeleken met de meer traditionele financieringsvormen als bancair krediet en 

aandelenuitgifte kampen autolease, algemene lease en factoring nog steeds met 

een imagoprobleem in het MKB. Voor ondernemers zijn deze instrumenten sim-

pelweg nog niet even vanzelfsprekend als bron van financiering, terwijl zij juist 

veel kansen kunnen bieden.  

 

De experts onderscheiden diverse oorzaken. Zo signaleren zij dat leasing en fac-

toring al in de schoolbanken op een achterstand worden gezet: “zelfs bij financi-

eel-economische opleidingen in het hoger onderwijs wordt nauwelijks aandacht 

besteed aan leasing en factoring”. Het resultaat is dat zelfs onder financiële ad-

viseurs en accountants de kennis van deze instrumenten niet altijd op peil is. De 

experts steken hun hand ook in eigen boezem. Zelfs bij banken ontbreekt soms 

de kennis en er wordt daardoor niet altijd genoeg gedaan om de ondernemer op 

de mogelijkheden te wijzen. Het resultaat is dat de kennis zelfs bij experts bij de 

overheid en het bankwezen beperkt is: “het rapport van de Commissie De Swaan 

over het financiële stelsel is vuistdik, maar leasing blijft onbesproken”. 

2.5.2  Financiële creativiteit 

Toch zien de experts in de moeilijke financiële markt juist kansen voor leasing en 

factoring. Ondernemers die zich geconfronteerd zien met moeilijker te verkrijgen 

bankkrediet, worden gedwongen de financieringspuzzel creatiever op te lossen: 

“ondernemers moeten diverse instrumenten bij elkaar sprokkelen om hun finan-

cieringsvraag in te vullen en zouden ook bij verschillende aanbieders moeten 

rondkijken: de ene financiële speler kan veel beter zijn in een bepaald product 

dan de andere”. Nederlandse bedrijven worden door de kredietcrisis feitelijk ge-

dwongen beter na te denken over andere financieringsconstructies.  

2.5.3  Drempels gladstri jken 

Hoewel een creatieve financieringsmix door ondernemers zou moeten worden 

nagestreefd, geven de experts toe dat het bankwezen dit niet altijd even gemak-

kelijk maakt. De Algemene Bankvoorwaarden eisen bijvoorbeeld vaak dat onder-

nemingen hun volledige bezittingen als onderpand opgeven: zo blijft er niets 

meer over om als zekerheid aan te bieden tegenover financiering bij een andere 

aanbieder. Daarnaast staan de adviseurs bij banken ook steeds meer onder druk 

om interne doelstellingen te realiseren. Zij kunnen daardoor geneigd zijn om een 

nieuwe financieringsvraag al snel in een bepaald type in te delen en niet verder 

mee te denken over de beste opties, die aansluiten op specifieke wensen. Niet 

alleen ondernemers zouden dus meer financiële creativiteit en flexibiliteit moeten 

betrachten. 
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De experts wijzen ook op de heilzame werking die een borgstellingsregeling kan 

hebben: “de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) biedt mogelijkheden 

voor leasing en factoring”. Deze financieringsvormen hebben de potentie te lei-

den tot minder defaults, juist omdat er sprake is van financiering op activa en er 

altijd een zorgvuldige inschatting wordt gemaakt van de administratie of de debi-

teurenportefeuille. Een borgstellingsregeling kan het voor de aanbieders van lea-

sing en factoring juist weer interessant maken om zich ook te richten op jonge 

en kleine bedrijven: “voor ondernemingen die nu voor 90% gelden als een gede-

gen investering maar financiering net mislopen door een dekkingstekort, kan een 

borgstellingregeling het benodigde steuntje in de rug betekenen”. Sinds oktober 

2012 is de BMKB-regeling opengesteld voor niet-bancaire financiers. Zij kunnen 

zich aanmelden om hiervoor in aanmerking te komen. Dit is een pilot die loopt 

tot eind 2013. 

 

Op dit moment ontbreken fiscale maatregelen om het gebruik te stimuleren van 

leasing en factoring door bedrijven. In het buitenland is dit anders: “In Turkije 

rust een lagere BTW op leasing en het Verenigd Koninkrijk kent een mogelijkheid 

tot versnelde afschrijving op leasing”. Fiscale stimuleringsmaatregelen in Neder-

land zouden het gebruik van deze financieringsvormen kunnen verbeteren en 

daarmee de toegankelijkheid tot financiering voor ondernemers. Daarnaast ge-

ven experts aan dat het van groot belang is dat bij de fiscale stimuleringsmaat-

regelen wordt gekozen voor een bestendig en daarmee voorspelbaar regime. 
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3 Leasing en factoring vergeleken 

Voor dit onderzoek is een telefonische enquête gehouden onder 500 onderne-

mers in het MKB, evenredig verdeeld over vijf sectoren. In samenspraak met ex-

perts uit het vakgebied zijn deze sectoren geselecteerd op hun relevantie en po-

tentie voor de drie financieringsvormen: industrie, bouw, groothandel, transport 

en logistiek en zakelijke dienstverlening inclusief ICT. De antwoorden van de on-

dernemers zijn geschaald en opgehoogd, zodat representatieve uitspraken over 

de hele sectoren kunnen worden gedaan. Er is bovendien een grootteklasse-

indeling gehanteerd die hetzelfde toelaat naar grootteklasse. Hier bestaat een 

tweedeling tussen het kleinbedrijf (10 tot 49 werkzame personen) en het mid-

denbedrijf (50 tot 250 werkzame personen). Informatie over de afgenomen in-

terviews is opgenomen in bijlage I. De onderzoeksverantwoording van de enquê-

te en de gebruikte vragenlijst zijn opgenomen in bijlage II. 

 

Leeswijzer 

De resultaten van de enquête en de verkregen inzichten zijn verspreid over vier 

hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk biedt op een aantal vlakken een vergelijking 

van de drie financieringsvormen: hoe verhouden de kennis en het gebruik van de 

drie financieringsvormen zich bijvoorbeeld tot elkaar? De rest van het hoofdstuk 

is gevuld met analyses die alleen op de gehele groep respondenten betrekking 

hebben en niet zijn uit te splitsen naar autolease, algemene lease en factoring 

afzonderlijk. Grafieken die niet voorzien zijn van percentages, worden onder-

steund door een tabellenboek in bijlage III. Dit geldt ook voor latere hoofdstuk-

ken. 

 

In de drie volgende hoofdstukken wordt afzonderlijk ingegaan op iedere financie-

ringsvorm, in de volgorde die tot nu toe in het gehele onderzoek is gehanteerd: 

eerst algemene lease, dan autolease en ten slotte factoring. Deze drie hoofd-

stukken zijn voorzien van exact eenzelfde structuur met daarin dezelfde analy-

ses, figuren en tabellen, om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te maken. 

3.1 Kennis van leasing en factoring 

In de enquête is geïnformeerd naar de kennis die bedrijven hebben van leasing 

en factoring om zo een idee te krijgen van hoe bekend de instrumenten precies 

zijn bij ondernemers in het MKB. Logischerwijs wordt er gevraagd naar bekend-

heid met de financieringsvormen, maar ook of de ondernemers wel goed op hun 

netvlies hebben wat de voor- en nadelen zijn. Deze diepgaandere analyses wor-

den behandeld in de instrumentspecifieke hoofdstukken. Figuur 3 toont aan in 

welke mate ondernemers in het MKB bekend zijn met algemene lease, autolease 

en factoring.  

 

Bekendheid van leasing en factoring 

Uit de figuur blijkt dat autolease de grootste bekendheid geniet. Bijna alle res-

pondenten hebben weleens gehoord van autolease. Algemene lease is iets min-

der bekend onder MKB-ondernemers: mogelijk denkt men bij lease nog altijd 

eerder aan de leaseauto dan aan de mogelijkheid een koffieapparaat, kopieerma-

chine of zelfs agrarische apparatuur te leasen. Factoring geniet veruit de minste 
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bekendheid: 61,9% van de ondervraagde ondernemers geeft aan deze vorm van 

financiering op basis van activa te kennen.  

 

Tussen het klein- en middenbedrijf bestaat een consequent verschil: iedere vorm 

van financiering is in het middenbedrijf bij een groter aandeel ondernemers be-

kend dan in het kleinbedrijf. Sectorale verschillen worden in de drie volgende 

hoofdstukken per instrument besproken. 

Figuur 3 Bent u bekend met ... (N = 498) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Eerste kennismaking met leasing en factoring 

De eerste kennismaking van ondernemers met de financieringsvormen kan lopen 

via diverse kanalen. Sommigen zullen leasing en factoring kennen vanuit hun 

studieachtergrond, anderen hebben het opgepikt bij vrienden of kennissen en 

voor weer anderen zal de lease- of factoringmaatschappij het eerste aankno-

pingspunt hebben geleverd.  

 

Tabel 1 laat zien dat de eerste kennismaking met een van de drie vormen voor 

de meeste ondernemers liep via de lease- of factoringmaatschappij. De studie-

achtergrond en de bank volgen vlak hierna. Daarmee blijken directe aanbieders 

van leasing en factoring een groter bereik te hebben dan de tussenpersoon of 

adviseur. Een van de geïnterviewde ondernemers wijst er hierbij op dat het van 

belang is dat bedrijven zelfredzaamheid betrachten: zelfs wanneer zij door een 

bank of leasemaatschappij gewezen worden op de mogelijkheden, moeten zij 

zorgvuldig voor zichzelf uitmaken of deze vorm van financiering wel interessant 

voor hen is. 
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Tabel 1 Via welk kanaal liep uw eerste kennismaking? (N = 479) 

 % ondernemers 

Lease- of factoringmaatschappij 19,8 

Opleiding 18,0 

Bank 15,0 

Leverancier van goederen 11,6 

(Vorige) werkgever 9,4 

Kennis of collega 5,8 

Vakliteratuur 5,3 

Tussenpersoon of adviseur 2,7 

Anders, namelijk: 12,2 

 Bron: Panteia, 2013. 

Een groep respondenten heeft aangegeven op andere wijze met leasing en facto-

ring te hebben kennisgemaakt. Zij noemen bronnen als de media, het internet en 

doelgerichte reclame-uitingen.  

 

Populariteit f inancieringsinstrumenten 

Uit het voorgaande blijkt dat leasing en factoring een relatief grote bekendheid 

genieten onder ondernemers in het MKB: 62 tot bijna 95% van de ondernemers 

is wel bekend met de verschillende instrumenten. Toch hebben zij aan populari-

teit nog veel te winnen. Wanneer wordt gevraagd naar het eerste financierings-

instrument dat ondernemers overwegen bij het aantrekken van extern kapitaal, 

wordt bancair krediet nog met afstand het vaakst genoemd.  

Figuur 4 Aan welke vorm van financiering denkt u het eerst? (N = 479) 

10.3%

0.9%

1.2%

1.3%

1.8%

4.8%

4.9%

9.1%

12.9%

59.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

anders, namelijk:

factoring

informele investeerders

vrienden of familie

aandeelhouders

privévermogen

intern binnen groep

algemene lease

autolease

bancair krediet

 

 Bron: Panteia, 2013. 

Voor bijna 60% van de ondervraagde ondernemers vormt bancair krediet nog 

steeds de primaire vorm van financiering. De twee vormen van leasing genieten 

daarna de grootste voorkeur, zij het op gepaste afstand. Bekeken naar het klein- 



 

28  

en het middenbedrijf (niet in de figuur gerapporteerd) bestaan de grootste ver-

schillen bij de vorm “interne financiering binnen de groep”, een aandeel dat logi-

scherwijs hoger ligt bij het middenbedrijf. De overige categorie bestaat veelal uit 

hypothecaire financiering en een financieringskeuze die zich laat bepalen door de 

situatie.  

 

Een verklaring voor deze achterblijvende populariteit van leasing en factoring ligt 

mogelijk in het imago van de instrumenten. Ondernemers is gevraagd een rap-

portcijfer toe te kennen aan algemene lease, autolease en factoring. Dit cijfer 

drukt het beeld uit dat zij hebben van deze instrumenten: 0 is hierbij zeer nega-

tief, 10 zeer positief. De rapportcijfers lopen in de pas met de bekendheid en de 

populariteit van de instrumenten. Autolease krijgt van de ondervraagde onder-

nemers een 6,7; algemene lease een 6,5 en factoring een 5,6. De verschillen in 

de rapportcijfers tussen de instrumenten zijn statistisch significant. Ook geldt 

dat iedere financieringsvorm binnen het middenbedrijf een positiever beeld ge-

niet dan in het kleinbedrijf. 

3.2 Gebruik van leasing en factoring 

De vorige paragraaf heeft laten zien dat leasing en factoring een redelijke be-

kendheid genieten onder ondernemers in het MKB en ook dat deze instrumenten 

qua populariteit en vanzelfsprekendheid van gebruik nog een grote inhaalslag 

hebben te maken. Wanneer het daadwerkelijke gebruik in kaart wordt gebracht, 

blijkt dan ook dat dit stukken lager ligt dan de bekendheid. Figuur 5 toont welk 

aandeel van het MKB recent heeft gebruikgemaakt van de drie instrumenten. 

Figuur 5 Heeft u in de afgelopen twee jaar gebruikgemaakt van ... (N = 498) 

45.0%

24.5%

6.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

aandeel bedrijven

algemene lease autolease factoring
 

 Bron: Panteia, 2013. 

Zoals de verdeling ook gold voor de bekendheid en populariteit, wordt autolease 

door het grootste aandeel ondernemers in het MKB gebruikt: 45% van de res-

pondenten heeft in de afgelopen twee jaar van autolease gebruikgemaakt. Deze 

aandelen liggen beduidend lager voor de twee andere instrumenten en vooral 

factoring wordt gebruikt door een relatief kleine groep ondernemers. 
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Kanalen waarlangs leasing en factoring worden aangetrokken 

In een analyse van de kanalen waarlangs ondernemers in het MKB gebruikmaken 

van een van de drie instrumenten, valt op dat de huisbank een minder grote rol 

speelt dan de leasing- of factoringmaatschappij, waar veruit het grootste aandeel 

ondernemers aanklopt. Dit blijkt uit Figuur 6.  

 

Ruim 45% van de ondernemers zoekt leasing of factoring via deze maatschappij-

en, tegenover 26% die hiervoor de huisbank benadert. Ook de dealer of leveran-

cier van goederen is een vaak gezochte partij. Een andere bank dan de huisbank 

blijkt daarentegen een beduidend minder vanzelfsprekend kanaal te zijn om lea-

sing en factoring aan te trekken. Dit is een interessant resultaat in het licht van 

de visie op de markt, gegeven in paragraaf 2.5. Vakexperts spreken daar uit dat 

ondernemers meer zouden moeten rondkijken om hun ideale financieringsmix bij 

elkaar te zoeken: andere banken dan de huisbank kunnen geschikter blijken voor 

specifieke instrumenten als leasing en factoring en ook aanvullende diensten ver-

lenen. Toch lijken ondernemers hier terughoudend in te zijn. 

Figuur 6 Via welk kanaal heeft u leasing of factoring gezocht? (N = 274) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

De figuur laat bovendien zien dat er grote verschillen bestaan tussen de vijf on-

derscheiden sectoren. De bouw- en transportsectoren leasen hoofdzakelijk bij de 

dealer of leverancier van objecten. De lease- of factoringmaatschappij is vooral 

erg belangrijk in de industrie en de zakelijke dienstverlening. Voor deze laatste 

sector is het bovendien veruit het meest prominente kanaal waarlangs deze fi-

nanciering wordt aangetrokken.  

 

Toekomstig gebruik leasing en factoring 

Ondernemers is ook gevraagd naar hun plannen voor de toekomst: denken zij 

gebruik te zullen gaan maken van leasing of factoring? Tabel 2 laat zien dat het 

verwachte toekomstige gebruik consequent hoger ligt dan het recente daadwer-

kelijke gebruik. Hierbij is het interessant te zien in welke mate gebruik in het 

verleden tot gebruik in de toekomst leidt en of er sterke verschillen bestaan tus-

sen gebruikers en niet-gebruikers van leasing en factoring. Dit laatste is wel de-

gelijk het geval. Het aandeel van MKB-ondernemers, dat bevestigend reageert, is 
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beduidend hoger bij de groep die al daadwerkelijke ervaring heeft met de in-

strumenten. Dit speelt vooral sterk bij factoring.  

Tabel 2 % ondernemers dat van plan is in de toekomst gebruik te maken van ... 

 algemene lease autolease factoring 

totaal 29,0 51,2 8,3 

gebruikers 78,9 86,7 68,5 

niet-gebruikers 12,0 20,0 3,9 

N 472 464 444 

 Bron: Panteia, 2013. 

Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. Allereerst lijkt het erop 

dat de daadwerkelijke ervaringen met de instrumenten overwegend positief zijn. 

Niet-gebruikers kunnen een bepaald beeld hebben van leasing of factoring dat 

niet verandert wanneer zij er niet direct mee in aanmerking komen. Bovendien 

kan de oorspronkelijke reden om geen gebruik te maken van een van de instru-

menten nog steeds gelden. Bedrijven die autolease niet toepassen omdat ze 

simpelweg geen wagenpark nodig hebben, zullen hiervan in de nabije toekomst 

waarschijnlijk niet afwijken. 

 

Let op: de restgroep die bij deze tabel buiten beschouwing wordt gelaten, be-

staat niet puur uit bedrijven die aangeven in de toekomst geen gebruik te maken 

van leasing of factoring, maar ook uit een groep respondenten die aangeeft het 

nog niet te weten. De aandelen van deze groep zijn gemiddeld 7,1%, 5,8% en 

10,5% voor respectievelijk algemene lease, autolease en factoring. 

3.3 Bevordering toegang en gebruik 

Uit de voorgaande analyses blijkt dat, hoewel leasing en factoring bij een relatief 

groot deel van de ondernemers in het MKB bekend zijn, hun populariteit en ge-

bruik achterblijven bij de meer traditionele financieringsvormen. Onderzocht is 

daarom wat er volgens ondernemers zou moeten gebeuren om de kennis en het 

gebruik te stimuleren en hoe hoog zij de kansen schatten van de instrumenten in 

hun sector. 

 

Kennisniveau in sectoren 

Hoewel veel ondernemers aangeven bekend te zijn met leasing en factoring, 

geeft dit nog geen indicatie van hoeveel zij afweten van de instrumenten. On-

dernemers is daarom gevraagd een inschatting te maken van het niveau van de 

kennis in hun eigen sector en dit te waarderen met een rapportcijfer.  

 

Tabel 3 laat zien dat ondernemers de kennis van autolease in hun sector het best 

waarderen en de kennis van factoring het slechtst. Dit ligt in de lijn der verwach-

tingen, gezien de verdeling van het aantal ondernemers dat bekend is met iedere 

vorm. Sectorale verschillen in de inschatting van het niveau van de kennis be-

staan bijna niet. Uitzondering hierop vormen transport en logistiek bij autolease 

en zakelijke dienstverlening bij factoring. Ondernemers in deze sectoren schatten 

de kennis van deze producten in hun sector hoger in dan in andere sectoren ge-

beurt.  
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Tabel 3 Rapportcijfer kennis leasing en factoring in sectoren (N = 498) 

 Algemene lease Autolease Factoring 

Totaal 6,6 7,1 5,9 

Industrie 6,5 7,1 5,6 

Bouw 6,5 7,0 5,9 

Groothandel 6,7 7,2 5,9 

Transport en logistiek 6,8 7,6 5,6 

Zakelijke dienstverlening 6,5 7,1 6,2 

 Bron: Panteia, 2013. 

Autolease krijgt het hoogste gemiddelde rapportcijfer. Deze 7,1 getuigt echter 

niet van een uitgesproken grote kennis van het instrument. Aan hen is daarom 

ook gevraagd of er wel voldoende gebeurt om deze instrumenten onder de aan-

dacht te brengen. Wanneer zij ontkennend antwoordden, is gelijk onderzocht wat 

de beste manier is om deze kennis te bevorderen en welke partijen dit op zich 

zouden moeten nemen.  

 

Leasing en factoring onder de aandacht brengen 

Figuur 7 laat zien dat de moeite die volgens ondernemers wordt gedaan om de 

instrumenten onder de aandacht te brengen, in de pas loopt met de rapportcij-

fers die zij de kennis in hun sector toebedelen. Het grootste aandeel onderne-

mers vindt dat autolease voldoende onder het licht wordt gebracht. Factoring 

krijgt volgens het MKB de minste aandacht. 

 

Leasing- en factoringmaatschappijen, banken en brancheverenigingen worden 

door het MKB gezien als de aangewezen instanties om de kennis over leasing en 

factoring bij ondernemers te vergroten. De leasing- en factoringmaatschappijen 

wordt de meest prominente rol toegedicht: 40,4% van de ondernemers wijst hen 

aan voor deze taak. Een enkele ondernemer steekt de hand in eigen boezem en 

vertelt: “Als ondernemer moet je jezelf hierin verdiepen”. 

 

De ondervraagde ondernemers zien kennisverspreiding het liefst gebeuren in de 

vorm van complete informatiepakketten en online informatie. Ook persoonlijk 

contact wordt vaak genoemd. Vertegenwoordigers kunnen in hun ogen de beste 

informatie bieden.  
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Figuur 7 Er gebeurt voldoende om instrumenten onder de aandacht te brengen (N = 498) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Slagingskans leasing en factoring 

Sterker inzetten op het vergroten van de bekendheid van leasing en factoring 

heeft alleen zin wanneer zij een degelijke kans maken om aan te slaan. Onder-

nemers is daarom gevraagd naar de slagingskans van leasing en factoring in hun 

eigen sector. Deze verbijzondering naar sector, waaruit valt af te leiden welke 

vorm in welke sector uitzicht heeft op de grootste kansen, wordt gepresenteerd 

in de instrumentspecifieke hoofdstukken. Het totaalplaatje per financieringsvorm 

wordt duidelijk in Figuur 8.  

Figuur 8 Kansen voor financieringsvormen (N = 498) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

factoring

autolease

algemene lease

zeer goed goed neutraal slecht zeer slecht weet niet
 

 Bron: Panteia, 2013. 

Uit deze figuur blijkt dat autolease de grootste kansen worden toegedicht: 

62,5% van de ondervraagde ondernemers denkt dat autolease goede tot zeer 

goede kansen heeft. Dit percentage ligt bij factoring met slechts 26,4% stukken 

lager. Bij deze vorm valt bovendien op dat een erg groot aandeel van de MKB-
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ondernemers aangegeven heeft simpelweg geen goede inschatting van de kansen 

van deze vorm te kunnen maken. Meer dan 32% kan hier geen uitspraken over 

doen. Ook dit zegt iets over de bekendheid van het instrument onder onderne-

mers. 

3.4 Conclusie 

Dit eerste algemene en vergelijkende hoofdstuk toont één zeer consequent 

beeld: er bestaat een duidelijke rangorde tussen de drie instrumenten, voor wat 

betreft bekendheid, waardering, populariteit, gebruik en kansen. Voor alle geldt 

dat autolease bovenaan staat. Dit instrument is het meest bekend, wordt het 

best gewaardeerd, is het meest populair na de traditionele banklening, wordt het 

meest gebruikt en hieraan worden de beste kansen toegedicht door onderne-

mers.  

 

Algemene lease volgt op enige afstand maar geniet, net als autolease, een grote 

bekendheid in het MKB. Factoring heeft op al deze gebieden nog een grote in-

haalslag te maken. Het instrument is het minst bekend en wordt veruit het minst 

gebruik.  

 

Uiteraard hangt een en ander onlosmakelijk met elkaar samen: het instrument 

dat de minste bekendheid geniet en het minst gebruikt wordt, zal al snel de 

slechtste kansen toegewezen krijgen. Onbekend maakt onbemind. Ondernemers 

ervaren echter ook dat er minder wordt gedaan om factoring onder de aandacht 

te brengen en op dit gebied liggen dan ook zowel kansen als uitdagingen.  
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4 Equipment lease: kennis en ervaringen in het MKB 

In hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt tussen de drie onderzochte instru-

menten op het gebied van kennis, waardering, gebruik en toekomstige kansen. 

De afgenomen telefonische enquête laat per financieringsvorm ook diepgaandere 

analyses toe, waarin resultaten worden uitgesplitst naar sector en grootteklasse. 

Bovendien zijn er ook vragen gesteld die zich niet lenen voor een vergelijking 

over de financieringsvormen heen, zoals vragen met betrekking tot de voor- en 

nadelen van ieder instrument.  

 

De antwoorden op deze vragen en de resultaten van diepgaandere analyses voor 

algemene lease worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Er wordt eenzelfde struc-

tuur gehanteerd, waarbij eerst dieper wordt ingegaan op kennis. Vervolgens ko-

men het gebruik, de ervaringen en de bevordering van het gebruik aan de orde. 

Figuren zonder percentages zijn voorzien van tabellen in het tabellenboek. 

4.1 Kennis van equipment lease 

In het algemene hoofdstuk werd duidelijk dat algemene lease na autolease het 

instrument is met de grootste bekendheid onder ondernemers in het MKB. 81,6% 

van hen gaf aan algemene lease te kennen. Diepgaandere kennisvragen werden 

ook gesteld: zijn de MKB-ondernemers bekend met de voor- en nadelen van al-

gemene lease en met de situaties waarin dit instrument interessant kan blijken? 

Belangrijker nog: wat zijn voor deze ondernemers de belangrijkste categorieën?  

 

De voordelen van algemene lease 

Figuur 9 laat per grootteklasse zien wat de belangrijkste voordelen van algemene 

lease zijn voor ondernemers in het MKB.  

Figuur 9 Voordelen van algemene lease (N = 407) 
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 Bron: Panteia, 2013. 
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Voor de getoonde verdeling geldt dat de percentages niet tot 100% optellen, 

omdat ondernemers meerdere voordelen konden opnoemen. Het feit dat het 

werkkapitaal van bedrijven wordt ontzien bij het gebruik van algemene lease, 

wordt aangevoerd als de meest belangrijke reden. Over de gehele groep bezien 

noemt 50,9% van de respondenten dit als het belangrijkste voordeel van alge-

mene lease. Dit voordeel wordt door ondernemers in de industrie het vaakst ge-

noemd, door ondernemers in de zakelijke dienstverlening het minst vaak.  

 

Daarna zijn het gebruikersgemak (service, onderhoud en kosten verzekering) en 

de vaste maandlasten de belangrijkste voordelen. Dit laatste maakt dat de on-

dernemer niet ineens het volledige bedrag moet betalen, dat hij weet wat hem 

maandelijks te wachten staat en dit helpt in de beheersing van de kosten. Het 

gebruikersgemak wordt vooral sterk gewaardeerd in het middenbedrijf.  

 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Ondernemers roemen het laagdrempelige karakter van algemene lease en 

het feit dat zij “zonder grote investering toch een activiteit kunnen starten”. Het 

houdt financiële middelen vrij voor andere grote investeringen. Bovendien raakt 

de apparatuur op deze manier niet verouderd: “na vijf jaar leasen wij weer een 

nieuwe machine op dezelfde basis”. In een diepte-interview wordt de afdekking 

genoemd van het risico op hoge kosten van reparatie of storing: “wanneer een 

apparaat ermee stopt, wordt het direct gerepareerd of vervangen”.  

 

De nadelen van algemene lease 

Ook is er gevraagd naar de meest prominente nadelen die bij ondernemers le-

ven. Figuur 10 brengt ze in kaart. Uit de figuur blijkt dat algemene lease in de 

beleving van erg veel ondernemers simpelweg te duur is: bijna 52% geeft aan 

algemene lease duur te vinden. Later zal overigens blijken dat dit percentage la-

ger ligt dan bij autolease. 

Figuur 10 Nadelen van algemene lease (N = 407) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Ook de gebondenheid aan het leasecontract wordt vaak genoemd. Dit hangt ook 

samen met de hoge uittredingskosten, geassocieerd met een leaseconstructie.  
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In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Hoewel het een voordeel van algemene lease kan zijn dat het bedrijf de ob-

jecten niet in eigendom heeft, beseffen ondernemers dat dit ook een nadeel kan 

blijken. Wanneer een bedrijf in de problemen komt en niet aan de betalingen kan 

voldoen, kan de leasemaatschappij de bedrijfsmiddelen terugtrekken. Ook de 

grenzen van het leasecontract worden besproken: wanneer er meer reparaties 

aan machines moeten gebeuren dan contractueel overeengekomen, is dit weer 

voor de eigen kosten van de ondernemer. Een van de respondenten wijst er bo-

vendien op dat leasing net zo goed een financiële verplichting betekent: “je kunt 

je gemakkelijk te zwaar financieren”. 

 

Ter bevordering van de leesbaarheid van de figuur zijn enkele antwoordcatego-

rieën weggelaten. Zo werden onbekendheid met algemene lease en het niet kun-

nen leasen van het gewenste object weinig genoemd.  

 

Kostenverhouding algemene lease 

De kosten die gepaard gaan met algemene lease worden als belangrijkste nadeel 

genoemd. Bij de ondervraagde ondernemers bestaat dus het beeld dat algemene 

lease een relatief dure manier van financieren is. Figuur 11 laat dit nog eens 

zien. Bijna de helft van de ondernemers in het MKB denkt dat de kosten van (au-

to)lease hoger zijn dan een bancaire lening van een vergelijkbare omvang. Dit 

beeld leeft vooral sterk in de industrie en minder sterk in de bouwsector en het 

transport. 

Figuur 11 Kostenverhouding (auto)lease tot banklening (N = 479) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Bedrijfssituaties waarin algemene lease interessant kan zijn 

De ondervraagde ondernemers is ook gevraagd bedrijfssituaties te noemen waar-

in zij geloven dat algemene lease interessant kan zijn voor bedrijven. Figuur 12 

toont de resultaten. Het voordeel dat eerder als belangrijkst werd gezien, steekt 

hier opnieuw de kop op. Bijna 50% geeft aan dat algemene lease erg interessant 

kan zijn voor bedrijven die onvoldoende werkkapitaal beschikbaar hebben. Deze 

situatie wordt (niet gerapporteerd) het meest genoemd door bedrijven in de 

groothandel. Ondernemers in de industrie noemen deze situatie het minst vaak. 
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Het zich willen richten op de kernactiviteiten en de start- en groeifasen van een 

bedrijf worden ook als sprekende situaties genoemd waarin algemene lease voor 

ondernemers een uitkomst kan zijn.  

Figuur 12 Bedrijfssituaties waarin algemene lease interessant kan zijn (N = 470) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Ondernemers geven aan dat algemene lease vooral erg nuttig kan blijken 

wanneer bedrijven beschikken over een groot machinepark, bijvoorbeeld bij een 

grote werkplaats. Dit voordeel speelt nog sterker wanneer deze objecten vaak 

gerepareerd moeten worden, aangezien dit onderdeel kan uitmaken van het con-

tract. Het bedrijf en haar machines kunnen met behulp van algemene lease bo-

vendien goed up-to-date worden gehouden. Een respondent wijst op de uitkomst 

die algemene lease kan bieden als een bedrijf er financieel wat slechter voor 

staat: “als de bank aangeeft dat de schulden gereduceerd moeten worden, kun 

je een deel van je bezittingen verkopen en gaan leasen”. 

 

Eisen waaraan een bedrijf moet voldoen 

Ten slotte is geprobeerd duidelijk te krijgen welk beeld er bestaat van de eisen 

waaraan een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor alge-

mene lease. De resultaten worden gepresenteerd in Figuur 13. Het realiseren van 

voldoende kasstromen wordt met afstand het vaakst genoemd.  

 

Vervolgens wordt het ter controle overleggen van financiële gegevens zoals jaar-

rekeningen en jaarcijfers van enkele jaren terug genoemd als eis waaraan be-

drijven moeten voldoen. Opvallend is verder vooral het erg hoge percentage on-

dernemers dat aangeeft niet te weten aan welke eisen zij moeten voldoen om in 

aanmerking te komen voor algemene lease.  
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Figuur 13 Eisen waaraan bedrijf moet voldoen voor algemene lease (N = 407) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

De categorie “anders, namelijk ...” bevat opnieuw uiteenlopende antwoorden. Zo 

worden betrouwbaarheid en het ingeschreven staan bij de Kamer van Koophan-

del vaak genoemd door ondernemers. Ook leeft bij enkele respondenten het idee 

dat de sector waarin een bedrijf opereert van invloed is op de uiteindelijke be-

slissing. 

4.2 Gebruik van equipment lease 

Hoofdstuk 3 maakte duidelijk dat de bekendheid van ondernemers met algemene 

lease dan wel niet veel achterloopt op de bekendheid met autolease, maar dat 

dit wel anders is voor het daadwerkelijke gebruik van algemene lease. Het aan-

deel ondernemers dat aangeeft in de afgelopen twee jaar gebruik te hebben ge-

maakt van algemene lease, is met 24,5% bijna de helft van het aandeel dat re-

cent autolease gebruikte. Er bestaan echter sterke sectorale verschillen in het 

gebruik van algemene lease en eveneens tussen de grootteklassen. 

 

Gebruik van algemene lease naar sector en grootteklasse 

Dit blijkt uit de resultaten, gepresenteerd in Figuur 14. Het kleinbedrijf maakt 

overall minder gebruik van algemene lease dan het middenbedrijf. Dit verschil is 

vooral groot in de sector transport en logistiek.  

 

Ook tussen de sectoren onderling bestaan grote verschillen. Zo maakt de groot-

handel overall het meest gebruik van algemene lease: 36,3% van de onderne-

mers in deze sector geeft aan algemene lease te gebruiken. Dit percentage ligt 

het laagst in de bouw, waar slechts 15% van de respondenten zegt recent alge-

mene lease te hebben gebruikt.  
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Figuur 14 Gebruik algemene lease naar sector en grootteklasse (N = 484) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Het hoge aandeel ondernemers in het middenbedrijf van de transport en logistiek 

dat algemene lease gebruikt, wordt “tenietgedaan” door het juist weer lage ge-

bruik in het kleinbedrijf, dat veel omvangrijker is. Het overall aandeel voor deze 

sector komt daarmee uit op 23,3%. 

 

Doorslaggevende reden om algemene lease te gebruiken 

De aan de enquête deelnemende ondernemers is tweemaal gevraagd naar de 

voordelen van algemene lease. Alle deelnemers is gevraagd naar de voordelen 

die algemene lease biedt om zo een idee te krijgen welk beeld er van deze voor-

delen leeft. Aan de kleinere groep van 118 daadwerkelijke gebruikers van alge-

mene lease is vervolgens nog eens gevraagd wat de doorslaggevende reden was 

om algemene lease te gebruiken. 

 

Hier wordt opnieuw bevestigd dat het in stand houden van de voorraad werkka-

pitaal de belangrijkste reden is om algemene lease te gebruiken. Opnieuw zijn 

ook het gebruikersgemak en de vaste maandlasten belangrijke bepalende voor-

delen. 

 

Doorslaggevende reden om geen algemene lease te gebruiken 

Een vergelijkbare vraag is gesteld aan de ondernemers die geen gebruik maak-

ten van algemene lease: wat was voor hen de doorslaggevende reden om geen 

gebruik te maken van algemene lease? De belangrijkste reden is simpelweg dat 

men geen externe financiering zocht of geen objecten, nodig voor de bedrijfsvoe-

ring, die voor leasing in aanmerking komen. Deze argumenten worden gevolgd 

door de kosten van algemene lease en de voorkeur het object in eigen bezit te 

hebben. 

 

Toekomstig gebruik algemene lease 

Het verwachte gebruik van algemene lease in de toekomst is uitgesplitst naar 

sector en gebruik. Uit Tabel 5 blijkt dat overall 29% van de ondervraagde onder-

nemers verwacht in de toekomst gebruik te maken van algemene lease. Er 
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Gebroeders Voets Weg- en Waterbouw B.V. 

is een allround gemechaniseerd weg- en 

waterbouwbedrijf uit Rosmalen. Het bedrijf 

heeft als specialisme binnenstedelijke herin-

richtings- en renovatieprojecten. Hierbij 

worden gemechaniseerde werkzaamheden 

gekoppeld aan handmatig straatwerk met 

onder andere natuursteen.  

 

De heer Soeters, directeur van Gebroeders 

Voets Weg- en Waterbouw B.V., heeft al 

lange tijd ervaring met de verschillende 

vormen van lease. Het bedrijf maakt gebruik 

van financial leasecontracten. Dit biedt hen 

een aantal belangrijke voordelen. Hoge kos-

ten voor onderhoud, risico’s op schade en 

verzekeringen worden vermeden, omdat de 

bij operational leasing gehanteerde tarieven 

hoger liggen dan het in eigen beheer uitvoe-

ren van onderhoud en het afsluiten van 

verzekeringen. Daarnaast draagt het bij aan 

bewustwording en ‘normaal’ gebruik van de 

objecten door het personeel omdat het ge-

leasede object eigendom is van het bedrijf 

zelf. Bij operational leasecontracten is dit 

niet het geval. 
 

 

“Het kan lonen om eerst het object 
te kopen en het vervolgens onder te 
brengen in een leaseconstructie” 
 

 

Bij investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen 

wordt altijd leasing in de financieringsover-

weging meegenomen. Een vorm van lease 

die naar de mening van de heer Soeters in 

Nederland onderbelicht blijft en onderge-

waardeerd wordt, is vendor lease. Het is 

vaak moeilijk om te achterhalen welke par-

tijen goed zijn in het verstrekken van deze 

leasevorm. 

 

De heer Soeters geeft aan dat het belangrijk 

is om per investering te beoordelen welke 

vorm van financiering hierbij het beste aan 

 

sluit. Bedrijven moeten er vooral mee bezig 

zijn om de business te ontwikkelen en daar 

moeten voldoende liquide middelen voor 

beschikbaar zijn. Wanneer je een leasecon-

tract afsluit voor de aanschaf van bedrijfs-

middelen betekent dit dat je als bedrijf meer 

werkkapitaal beschikbaar hebt voor bijvoor-

beeld marketing en acquisitie. 
 

 

Naast het gebruik van lease voor het eigen 

bedrijf denkt Gebroeders Voets Weg- en 

Waterbouw B.V. ook mee met gemeenten 

voor de bekostiging van grote projecten. Als 

blijkt dat de gemeente onvoldoende liquide 

middelen heeft, wijst het bedrijf hen op de 

mogelijkheid om voor de investering gebruik 

te maken van financial lease. De betaling 

wordt dan ondergebracht bij een leasemaat-

schappij. Gebroeders Voets Weg- en Water-

bouw B.V. voert de werkzaamheden uit en 

levert de materialen. Hiermee is het voor 

gemeenten mogelijk om ook in financieel 

moeilijke tijden grote projecten te starten 

die voor de kwaliteit en uitstraling van de 

binnensteden van groot belang zijn. 

 

De heer Soeters heeft ook een tip voor col-

lega-ondernemers die voor een grote inves-

teringsbeslissing staan. Het kan lonen om 

een investering in een object in eerste in-

stantie zelf te bekostigen en vervolgens, al 

dan niet met behulp van een makelaar, in 

een leasecontract onder te brengen. Wan-

neer het bedrijf de aanschaf zelf doet, be-

staat de mogelijkheid om te onderhandelen 

met de leverancier van het object over bij-

voorbeeld de aanschafprijs en het aanvul-

lend pakket. Vervolgens kan een makelaar 

worden ingeschakeld of kan een bedrijf zelf 

op zoek gaan naar de voordeligste aanbie-

ding voor een (financial) leasecontract.  

 

“Lease wordt altijd in de financie-
ringsoverweging meegenomen” 
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bestaan grote sectorale verschillen ten aanzien van dit aandeel. Het kleinste 

aandeel ondernemers dat verwacht in de toekomst algemene lease te gebruiken, 

behoort tot de zakelijke dienstverlening, het grootste aandeel valt onder trans-

port en logistiek. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat, wanneer men er-

voor kiest vrachtwagens te leasen, dit  onder algemene lease valt en niet onder 

autolease. 

 

Let op: de restgroep in deze tabel wordt niet puur gevormd door bedrijven die 

aangeven in de toekomst geen gebruik te maken van leasing of factoring, maar 

ook door een groep respondenten die aangeeft het nog niet te weten. De gemid-

delde aandelen van deze groep zijn 5,2%, 7,7% en 7,1% voor respectievelijk al-

gemene gebruikers, niet-gebruikers en de totaalgroep.  

Tabel 4 % ondernemers dat van plan is in de toekomst algemene lease te gebruiken 

 gebruikers niet-gebruikers totaal N 

industrie 76,5% 18,8% 33,9% 97 

bouw 85,4% 14,7% 26,3% 56 

groothandel 81,1% 8,7% 35,4% 104 

transport en logistiek 97,9% 21,2% 40,5% 49 

zakelijke dienstverlening 69,8% 6,6% 19,7% 178 

totaal 78,9% 12,0% 29,0% 484 

 Bron: Panteia, 2013. 

Aan de ondernemers die niet verwachten in de toekomst algemene lease te zul-

len gebruiken, is tevens gevraagd waarom dit het geval is. De belangrijkste re-

denen hadden opnieuw betrekking op het niet nodig hebben van leasebare objec-

ten in de bedrijfsvoering, het zelf beschikken over voldoende kapitaal en de in de 

beleving van de ondernemer te hoge kosten van algemene lease. Bij één onder-

nemer lijkt dit laatste erg sterk te leven: “Je bent altijd meer kwijt. Wanneer het 

goed gaat, heb je geen behoefte aan algemene lease, wanneer het fout gaat, kun 

je het niet meer krijgen”. Andere ondernemers willen er simpelweg niet aan be-

ginnen en regelen alles het liefst zelf of zoeken geen financiering buiten de ban-

ken om. Zo merkt een ondernemer op zich er nooit in verdiept te hebben en dit 

ook niet van plan te zijn. 

4.3 Bevordering kennis en gebruik van equipment lease 

Een algemene analyse van de kansen voor de bevordering van de kennis en het 

gebruik van leasing en factoring is gedaan in hoofdstuk 3. Een nader onderzoek 

naar de perceptie van ondernemers van de mate waarin algemene lease onder de 

aandacht wordt gebracht en sectorale verschillen hierin, toont aan dat er weinig 

grote verschillen zijn tussen de sectoren.  

 

In de zakelijke dienstverlening ervaart men het minst dat moeite wordt genomen 

om algemene lease verder onder de aandacht te brengen: slechts 25,4% geeft 

aan dat er voldoende gebeurt, terwijl dit bijvoorbeeld in de transportsector 

54,7% is.  
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Kansen algemene lease 

Uit Figuur 15 blijkt dat ondernemers in de zakelijke dienstverlening het minst op-

timistisch zijn over de kansen voor algemene lease: 38,8% van de respondenten 

schat de kansen voor deze sector goed tot zeer goed in, tegenover 61,7% voor 

de transportsector. Dit is opmerkelijk met het oog op de resultaten, gepresen-

teerd in Tabel 4, waarin ondernemers in deze sector het grootste aandeel vor-

men dat verwacht in de toekomst gebruik te maken van algemene lease. Moge-

lijk ervaren de ondernemers in deze sector dat er in het transport geen verdere 

kansen zijn voor algemene lease. 

Figuur 15 Kansen algemene lease per sector (N = 498) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

4.4 Conclusie 

Een diepgaandere analyse van de kennis en het gebruik van algemene lease bij 

ondernemers in het MKB biedt enkele inzichten. Men ziet het op het peil houden 

van het werkkapitaalniveau veruit als het belangrijkste voordeel dat het gebruik 

van algemene lease te bieden heeft. Door objecten te leasen hoeft immers het 

werkkapitaal niet te worden aangesproken voor de financiering van deze objec-

ten. Het gebruiksgemak dat het leasen biedt, is een volgend aantrekkelijk voor-

deel. In het geval van operational lease, neemt de leasemaatschappij ook zaken 

op zich als service, onderhoud en reparaties. 

 

Het grootste nadeel dat in de ogen van ondernemers kleeft aan algemene lease, 

is met afstand het kostenplaatje. In hun beleving is leasing duur: bij bijna 50% 

van het MKB leeft het beeld dat een leaseconstructie duurder is dan een bankle-

ning met vergelijkbare voorwaarden. De gebondenheid aan het leasecontract 

wordt ook vaak genoemd. Mogelijk bestaat hier een verband: vroegtijdig terug-

trekken uit een leasecontract gaat vaak gepaard met hoge kosten.  

 

Van de ondervraagde ondernemers heeft 25% in de afgelopen twee jaar gebruik-

gemaakt van algemene lease. De groothandel wijkt hiervan in positieve zin af: 

36% van de ondernemers in deze bedrijfstak gebruikte recent nog algemene lea-

se. Ook in de toekomst verwacht men algemene lease te blijven gebruiken: 79% 



 

 43 

van de gebruikers van algemene lease geeft aan deze in de toekomst weer te 

zullen gebruiken, tegen 29% overall. Deze percentages zijn het hoogst in de sec-

tor transport en logistiek. In deze sector zien ondernemers ook de grootste sla-

gingskansen voor algemene lease. Meer dan 60% van de ondernemers in deze 

bedrijfstak gelooft dat algemene lease een goede tot zeer goede kans heeft. 

 

Om het gebruik van algemene lease in de toekomst naar een hoger plan te tillen, 

zal er gewerkt moeten worden aan het beeld dat momenteel bestaat van de kos-

ten. Deze worden het vaakst genoemd als nadeel van dit instrument. De meeste 

ruimte om toekomstig gebruik te stimuleren, ligt bij de groep niet-gebruikers. 

Slechts 12% overweegt toekomstig gebruik van algemene lease. Op een wezen-

lijk deel van deze groep is algemene lease echter simpelweg niet van toepassing. 
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5 Autolease: kennis en ervaringen in het MKB 

In hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt tussen de drie onderzochte instru-

menten op het gebied van kennis, waardering, gebruik en toekomstige kansen. 

De afgenomen telefonische enquête laat per financieringsvorm ook diepgaandere 

analyses toe, waarin resultaten worden uitgesplitst naar sector en grootteklasse. 

Bovendien zijn er ook vragen gesteld die zich niet lenen voor een vergelijking 

over de financieringsvormen heen, zoals vragen met betrekking tot de voor- en 

nadelen van ieder instrument.  

 

De antwoorden op deze vragen en de resultaten van diepgaandere analyses voor 

autolease worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Er wordt eenzelfde structuur 

gehanteerd, waarbij eerst dieper wordt ingegaan op kennis. Vervolgens komen 

het gebruik, de ervaringen en de bevordering van het gebruik aan de orde.  

5.1 Kennis van autolease 

In het algemene hoofdstuk werd duidelijk dat autolease het instrument is met de 

grootste bekendheid onder ondernemers in het MKB. 94,4% van hen gaf aan au-

tolease te kennen. Diepgaandere kennisvragen werden ook gesteld: zijn de MKB-

ondernemers bekend met de voor- en nadelen van autolease en met de situaties 

waarin dit instrument interessant kan blijken? Belangrijker nog: wat zijn voor 

deze ondernemers de belangrijkste categorieën?  

 

De voordelen van autolease 

Figuur 16 laat per grootteklasse zien wat de belangrijkste voordelen zijn van au-

tolease voor ondernemers in het MKB.  

Figuur 16 Voordelen van autolease (N = 470) 
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 Bron: Panteia, 2013. 
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Voor de getoonde verdeling geldt dat de percentages niet tot 100% optellen, 

omdat ondernemers verschillende voordelen konden opnoemen. Het feit dat het 

werkkapitaal van bedrijven wordt ontzien bij het gebruik van autolease wordt 

aangevoerd als de meest belangrijke reden. Over de gehele groep bezien noemt 

46,9% van de respondenten dit als het belangrijkste voordeel van autolease. Dit 

voordeel wordt door ondernemers in de bouw het vaakst genoemd, door onder-

nemers in de zakelijke dienstverlening het minst vaak.  

 

Daarna zijn het gebruikersgemak (service en onderhoud van de auto, brandstof-

kosten kunnen bij het contract inbegrepen zijn en afhandeling van boetes ge-

beurt direct met de werknemer) en de vaste maandlasten de belangrijkste voor-

delen. Dit laatste maakt dat de ondernemer niet ineens het volledige bedrag 

moet betalen, dat hij weet wat hem maandelijks te wachten staat en dit helpt in 

de beheersing van de kosten. Het gebruikersgemak wordt vooral in het midden-

bedrijf sterk gewaardeerd. Dit wordt onderstreept in een van de diepte-

interviews: “het gemak dient de mens: je hoeft je als bedrijf geen zorgen te ma-

ken over vervanging en plotselinge hoge kosten”.  

 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Ondernemers roemen autolease als laagdrempelig. Het is een nuttig instru-

ment in de beheersbaarheid van het wagenpark en brengt een administratieve 

lastenverlichting mee, omdat de leasemaatschappij veel werk op zich neemt. An-

dere ondernemers richten zich meer op de geleasete auto zelf: “bij schade heb je 

snel een nieuwe auto geregeld”. 

Figuur 17 Nadelen van autolease (N = 470) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

De nadelen van autolease 

Ook is gevraagd naar de meest prominente nadelen die leven bij ondernemers. 

Figuur 17 brengt ze in kaart. Uit de figuur blijkt dat autolease in de beleving van 

erg veel ondernemers simpelweg te duur is: bijna 60% geeft aan autolease duur 

te vinden. Dit percentage is hoger dan het geval was bij algemene lease. In een 

diepte-interview (zie ook de casestudy later in dit hoofdstuk) verwoordt een on-

dernemer echter pakkend waarmee dit te maken kan hebben: “bij de afweging 
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om als bedrijf gebruik te maken van autolease is het van belang om alle kosten 

en risico’s tegen elkaar af te wegen, omdat anders de vergelijking mank gaat”. 

Eigen beheer van het wagenpark brengt eigen risico’s en kosten mee. Bovendien 

moeten bedrijven het aanbod van verschillende leasemaatschappijen goed met 

elkaar vergelijken. 

 

Ook de gebondenheid aan het leasecontract wordt vaak genoemd. Dit hangt ook 

samen met de hoge uittredingskosten, geassocieerd met een leaseconstructie. 

Zo ervaart een ondernemer het als een nadeel dat je verplicht bent de contract-

periode uit te zitten, omdat je anders een hoge boete tegemoet kan zien. Uit in-

terviews blijkt dat dit vooral problemen oplevert wanneer een werknemer uit 

dienst treedt. Sommige bedrijven nemen contractueel op dat de werknemer de 

kosten voor tussentijdse beëindiging betaalt, zijn leaseauto bij vroegtijdig ver-

trek van de lessor overneemt of meeneemt naar de nieuwe werkgever.  

 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Zo acht een ondernemer de keuze in auto’s te beperkt. Anderen zijn vooral 

bezorgd om de afronding van het contract: “bij leasing op persoonsnaam zit je 

met een auto in je maag wanneer deze persoon uit dienst treedt” en “achteraf 

krijg je soms een grotere factuur dan verwacht, omdat de daadwerkelijk gereden 

kilometers dan pas worden verwerkt”.  

 

Ter bevordering van de leesbaarheid van de figuur zijn enkele antwoordcatego-

rieën weggelaten. Zo werden onbekendheid met autolease en het gemakkelijker 

verkrijgen van andere vormen van financiering niet tot nauwelijks genoemd.  

Figuur 18 Kostenverhouding (auto)lease tot banklening (N = 479) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Kostenverhouding autolease 

De kosten die gepaard gaan met autolease worden als belangrijkste nadeel ge-

noemd. Bij de ondervraagde ondernemers bestaat dus het beeld dat autolease 

een relatief dure manier van financieren is. Figuur 18 laat dit nog eens zien. Bij-

na de helft van de ondernemers in het MKB denkt dat de kosten van autolease 
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hoger zijn dan een bancaire lening van een vergelijkbare omvang. Dit beeld leeft 

vooral sterk in de industrie en minder sterk in de bouwsector en het transport. 

 

Bedrijfssituaties waarin autolease interessant kan zijn 

De ondervraagde ondernemers is ook gevraagd bedrijfssituaties te noemen waar-

in zij geloven dat autolease interessant kan zijn voor bedrijven. Figuur 19 toont 

de resultaten. Het voordeel dat eerder als belangrijkst werd gezien, steekt hier 

opnieuw de kop op. Meer dan 45% geeft aan dat autolease erg interessant kan 

zijn voor bedrijven die onvoldoende werkkapitaal beschikbaar hebben. Deze situ-

atie wordt (niet gerapporteerd) het meest genoemd door bedrijven in de trans-

port- en logistieke sector. Ondernemers in de industrie noemen deze situatie het 

minst vaak. 

 

Het hebben van een groot wagenpark en veel medewerkers in een buitendienst 

(bijvoorbeeld in een verkoop- of adviesfunctie) worden ook genoemd als spre-

kende situaties waarin autolease een uitkomst kan zijn voor bedrijven.  

Figuur 19 Bedrijfssituaties waarin autolease interessant kan zijn (N = 470) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven, zoals de wens om een jong wagenpark te hebben, de wens om snelle uit-

breiding van het wagenpark te realiseren zonder aangewezen te zijn op externe 

financiering en autolease als uitkomst voor bedrijven met weinig eigen vermogen 

en dus weinig onderpand. Onder deze laatste groep vallen ook jonge, snelgroei-

ende bedrijven. Deze groep bedrijven heeft meer behoefte aan financiering bui-

ten de bestaande kredietruimte dan andere bedrijven.16 

 

Eisen waaraan een bedrijf moet voldoen 

Ten slotte is geprobeerd duidelijk te krijgen welk beeld er bestaat van de eisen 

waaraan een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor auto-

 

16 Dit blijkt onder meer uit de Financieringsmonitor 2012-2. 
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lease. De resultaten worden gepresenteerd in Figuur 20. De financiële gezond-

heid van het bedrijf wordt met afstand het meest genoemd.  

 

Vervolgens wordt het overleggen van financiële gegevens genoemd, zoals jaarre-

keningen en jaarcijfers van enkele jaren terug, als eis waaraan bedrijven moeten 

voldoen. Opvallend is vooral het erg hoge percentage ondernemers dat aangeeft 

niet te weten aan welke eisen zij moeten voldoen om in aanmerking te komen 

voor autolease.  

Figuur 20 Eisen waaraan bedrijf moet voldoen voor autolease (N = 471) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

De categorie “anders, namelijk ...” bevat opnieuw uiteenlopende antwoorden. Zo 

noemen bedrijven vaak dat zijzelf betrouwbaarheid moeten uitstralen naar de 

leasemaatschappij en wordt een inschrijving bij de Kamer van Koophandel vaak 

als minimale vereiste genoemd. 

5.2 Gebruik van autolease 

Hoofdstuk 3 maakte duidelijk dat van de drie instrumenten die in deze rapporta-

ge worden besproken, autolease naast de grootste bekendheid, ook het grootste 

gebruik onder ondernemers in het MKB kent. Het gebruik van autolease vertoont 

echter sterke sectorale verschillen en eveneens tussen de grootteklassen. 

 

Gebruik van autolease naar sector en grootteklasse 

Dit blijkt uit de resultaten, gepresenteerd in Figuur 21. Het kleinbedrijf maakt 

overall minder gebruik van autolease dan het middenbedrijf. Dit verschil is extra 

groot in de industrie en de bouw.  

 

Ook tussen de sectoren bestaan verschillen. Zo vormt transport en logistiek op-

merkelijk genoeg de middenmoot wanneer het aankomt op het gebruik van auto-

lease. Gemiddeld geeft 42,9% van de ondernemers in die sector aan autolease te 

gebruiken. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat vrachtauto’s zelden geleaset 

worden en wanneer dit wel gebeurd, het onder algemene lease valt. De trans-
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portbedrijven die puur gebruikmaken van vrachtauto’s, vallen hierdoor al af in 

deze telling. 

Figuur 21 Gebruik autolease naar sector en grootteklasse (N = 491) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Het hoogste gebruik van autolease vindt plaats in de zakelijke dienstverlening 

(inclusief ICT). Dit zal hoofdzakelijk voor adviserend personeel zijn. Het hoge 

aandeel ondernemers dat autolease gebruikt in het middenbedrijf van de indu-

strie, wordt ‘tenietgedaan’ door het juist weer lage gebruik in het kleinbedrijf, 

dat veel omvangrijker is. Het overall aandeel voor deze sector komt uit op 

35,9%. 

 

Doorslaggevende reden om autolease te gebruiken 

De aan de enquête deelnemende ondernemers is tweemaal gevraagd naar de 

voordelen van autolease. Alle deelnemers is gevraagd naar de voordelen die au-

tolease biedt om zo een idee te krijgen welk beeld er van deze voordelen leeft. 

Aan de kleinere groep van 221 daadwerkelijke gebruikers van autolease is ver-

volgens nog eens gevraagd wat de doorslaggevende reden was om autolease te 

gebruiken. 

 

Hier wordt opnieuw bevestigd dat het in stand houden van de voorraad werkka-

pitaal de belangrijkste reden is om autolease te gebruiken. Opnieuw zijn ook het 

gebruikersgemak en de vaste maandlasten belangrijke bepalende voordelen. 

 

Doorslaggevende reden om geen autolease te gebruiken 

Een vergelijkbare vraag is gesteld aan de ondernemers die geen gebruik maak-

ten van autolease: wat was voor hen de doorslaggevende reden om geen gebruik 

te maken van autolease? De belangrijkste reden is simpelweg dat men geen ex-

terne financiering zocht of dat men geen auto’s nodig heeft in de bedrijfsvoering. 

Deze argumenten worden gevolgd door de kosten van autolease.
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Software AG Nederland B.V. is een ICT-

dienstverlener, aanbieder van systemen die 

grote hoeveelheden informatie van afdelingen 

of bedrijven met elkaar verbindt en tot de 

kern terugbrengt. Op dit moment zijn er 72 

personen werkzaam bij de Nederlandse vesti-

ging van Software AG, waarvan ongeveer de 

helft gebruikmaakt van autolease. Nieuwe 

werknemers krijgen voordat zij in dienst tre-

den de keuze tussen een autotoelage of een 

leaseauto. In de praktijk blijken vooral de 

sales- en pre-saleswerknemers te kiezen voor 

een leaseauto, omdat zij veel zakelijke kilo-

meters afleggen. 

 

Volgens de heer Hoogstra, finance manager 

van Software AG Nederland, komt de keuze 

van het bedrijf om gebruik te maken van 

autolease vooral voort uit de behoefte om 

economische risico’s af te dekken. Het be-

drijf maakt gebruik van de zogeheten full 

operational lease. Dit houdt in dat de auto’s 

het eigendom blijven van de leasemaat-

schappij en dat er in het contract veel aan-

verwante zaken kunnen worden opgenomen.  
 

 

“Het gemak dient de mens” 
 

 

In de leasecontracten van Software AG Ne-

derland is ervoor gekozen om ook de brand-

stof, verzekeringen, service en onderhoud 

en (winter)banden op te nemen. Hiermee 

wordt het bedrijf ontzorgd, omdat de risico’s 

op bijvoorbeeld hoge kosten voor onderhoud 

en schade door de leasemaatschappij wor-

den gedragen. De heer Hoogstra geeft aan 

dat het bij de afweging om als bedrijf al dan 

niet gebruik te maken van autolease, van 

belang is om alle voordelen, kosten en risi-

co’s tegen elkaar af te wegen, omdat anders 

de vergelijking mank gaat. Indien je als 

bedrijf het wagenpark in eigen beheer hebt, 

zul je daar een werknemer voor in dienst 

moeten hebben en de kosten voor rente, 

afschrijving, verzekeringen, service en on-

derhoud en banden voor eigen rekening 

moeten nemen. Indien er schade ontstaat of 

onderhoud moet plaatsvinden, moet je als 

bedrijf zelf op zoek naar een vervangend 

voertuig. 
 

 

Bij autolease blijft het werkkapitaal van het 

bedrijf intact en ontvang je periodiek een 

overzicht van de leasemaatschappij met alle 

gemaakte kosten. Dit biedt zowel het eigen 

bedrijf als de externe accountant een duide-

lijk inzicht. Ook kunnen zaken als de bekeu-

ringen door de leasemaatschappij met de 

betreffende werknemer worden afgehandeld. 

Kortom, het gemak dient hierbij de mens. 

 

De heer Hoogstra heeft een aantal tips voor 

bedrijven die in de toekomst gebruik willen 

(blijven) maken van autolease. Het is dan 

van belang om aanbiedingen van verschil-

lende leasemaatschappijen met elkaar te 

vergelijken. De ervaring leert hem dat de 

prijzen van de contracten aanzienlijk van 

elkaar kunnen verschillen. Het is daarnaast 

belangrijk dat je als werkgever goede af-

spraken maakt met de werknemer over het 

gebruik van de leaseauto. Het openbreken 

van een leasecontract bij afwijkend gebruik 

kan namelijk grote financiële consequenties 

hebben. Dit kan bijvoorbeeld optreden als 

het daadwerkelijke aantal gereden kilome-

ters sterk afwijkt van de kilometers waarop 

het autoleasecontract is gebaseerd. Ook 

eventuele uitdiensttreding en de gevolgen 

hiervan voor het autoleasecontract moeten 

duidelijk zijn vastgelegd, omdat het bedrijf 

anders met leasecontracten kan blijven zit-

ten van oud-werknemers die geen gebruik 

meer maken van de leaseauto.  

 

“Alle voordelen, kosten en risico’s  
moeten tegen elkaar afgewogen  
worden” 
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Toekomstig gebruik autolease 

Het verwachte gebruik van autolease in de toekomst is uitgesplitst naar sector. 

Uit Tabel 5 blijkt dat overall iets meer dan de helft van de ondervraagde onder-

nemers verwacht in de toekomst gebruik te maken van autolease. Dit cijfer ver-

schilt niet heel sterk tussen de sectoren: het aandeel is het laagst in de groot-

handel (48,5%) en het hoogst in de zakelijke dienstverlening (53,4%). Grotere 

verschillen treden op bij de groep niet-gebruikers: ondernemers die nog geen 

gebruikservaring hebben met autolease. 

 

Let op: de restgroep in deze tabel wordt niet puur gevormd door bedrijven die 

aangeven in de toekomst geen gebruik te maken van leasing of factoring, maar 

ook door een groep respondenten die aangeeft het nog niet te weten. De gemid-

delde aandelen van deze groep zijn 3,6%, 7,8% en 5,8% voor respectievelijk al-

gemene gebruikers, niet-gebruikers en de totaalgroep.  

Tabel 5 % ondernemers dat van plan is in de toekomst autolease te gebruiken 

 gebruikers niet-gebruikers totaal N 

industrie 94,0% 24,8% 50,4% 97 

bouw 87,0% 28,3% 50,1% 56 

groothandel 87,1% 13,8% 48,5% 104 

transport en logistiek 91,0% 19,6% 52,7% 49 

zakelijke dienstverlening 82,5% 16,8% 53,4% 178 

totaal 86,7% 20,0% 51,2% 484 

 Bron: Panteia, 2013. 

Aan de ondernemers die niet verwachten in de toekomst autolease te zullen ge-

bruiken, is tevens gevraagd waarom dit het geval is. De belangrijkste redenen 

hadden opnieuw betrekking op het niet nodig hebben van auto’s in de bedrijfs-

voering, het zelf beschikken over voldoende kapitaal en de in de beleving van de 

ondernemer te hoge kosten van autolease. Volgens enkele ondernemers is eigen 

beheer goedkoper en daardoor interessanter. Weer een ander wijst op de kosten 

die gepaard gaan met het openbreken van een leasecontract: “heel veel onder-

nemers gaan hier de mist in”. 

5.3 Bevordering kennis en gebruik van autolease 

Een algemene analyse van de kansen voor de bevordering van de kennis en het 

gebruik van leasing en factoring is gedaan in hoofdstuk 3. Een nader onderzoek 

naar de perceptie van ondernemers van de mate waarin autolease onder de aan-

dacht wordt gebracht en sectorale verschillen hierin, toont aan dat er weinig gro-

te verschillen zijn tussen de sectoren.  

 

In de zakelijke dienstverlening ervaart men het minst dat moeite wordt genomen 

om autolease verder onder de aandacht te brengen: 65,6% geeft aan dat er vol-

doende gebeurt, terwijl dit in de transportsector 80,4% is. In paragraaf 5.2 is 

echter al gebleken dat het gebruik van autolease het hoogst ligt in de zakelijke 

dienstverlening. Combinatie van de twee cijfers doet vermoeden dat hier minder 

winst is te behalen dan in sectoren waar het gebruik nog achterblijft.  
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Kansen autolease 

Deze laatste redenering kan ook worden toegepast op een laatste analyse. Uit 

Figuur 22 blijkt dat ondernemers in de zakelijke dienstverlening het minst opti-

mistisch zijn over de kansen voor autolease: 54,8% van de respondenten schat 

de kansen voor deze sector goed tot zeer goed in tegenover 72,6% voor de 

transportsector.  

Figuur 22 Kansen autolease per sector (N = 498) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

In een van de diepte-interviews wijst een ondernemer erop dat er voor autolease 

waarschijnlijk grote kansen liggen in het segment ‘zelfstandige zonder personeel’ 

(zzp). Tegelijkertijd moeten leasemaatschappijen er hierbij voor waken hen niet 

aan te veel verplichtingen te binden: “deze ondernemers kiezen juist vaak voor 

het zzp-schap vanwege de vrijheid”. 

5.4 Conclusie 

Een diepgaandere analyse van de kennis en het gebruik van autolease bij onder-

nemers in het MKB biedt enkele inzichten. Net als het geval is bij algemene lea-

se, waarderen ondernemers vooral de invloed van leasing op het werkkapitaal en 

het gebruiksgemak dat leasing hen biedt. Full operational lease biedt klanten bij-

voorbeeld ook de mogelijkheid tot het direct met werknemers afhandelen van 

boetes. Zoals gezegd in een van de diepte-interviews: “het gemak dient de 

mens”. Bij autolease speelt daarnaast de waardering van de vaste maandlasten 

extra mee. Ondernemers zien dit als een geschikt instrument om kosten van het 

wagenpark te beheersen. Autolease is voor hen dan vooral interessant bij een 

groot wagenpark en veel medewerkers in de buitendienst. 

 

Het grootste nadeel dat in de ogen van ondernemers kleeft aan autolease, is met 

afstand het kostenplaatje (zoals ook het geval was bij equipment lease en, zoals 

later zal blijken, bij factoring). In hun beleving is leasing duur: bij bijna 50% van 

het MKB leeft het beeld dat een leaseconstructie duurder is dan een banklening 
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met vergelijkbare voorwaarden. De gebondenheid aan het leasecontract wordt 

ook vaak genoemd. Mogelijk bestaat hier een verband: vroegtijdig terugtrekken 

uit een leasecontract gaat vaak gepaard met hoge kosten. Dit laatste is vooral 

bij autolease problematisch, wanneer een medewerker vroegtijdig vertrekt en 

het bedrijf met de leaseauto blijft zitten. 

 

Van de ondervraagde ondernemers heeft 45% in de afgelopen twee jaar gebruik-

gemaakt van autolease. Dit gebruik ligt hoger in het middenbedrijf dan in het 

kleinbedrijf. In de zakelijke dienstverlening (inclusief ICT) gebruiken de meeste 

ondernemers autolease. Ook het verwachte toekomstige gebruik is daar het 

hoogst: 53% van de ondernemers in deze bedrijfstak verwacht in de toekomst 

gebruik te maken van autolease. Verrassend genoeg heeft deze sector het minst 

positieve beeld van de kansen van autolease. Mogelijk komt dit door de al hoge 

penetratiegraad van autolease in die sector. 

 

Om het gebruik van autolease in de toekomst naar een hoger plan te tillen, zal 

er gewerkt moeten worden aan het beeld dat momenteel bestaat van de kosten. 

Deze worden het vaakst genoemd als nadeel van dit instrument. De meeste 

ruimte om toekomstig gebruik te stimuleren, ligt bij de groep niet-gebruikers. 

Slechts 20% overweegt toekomstig gebruik van algemene lease. Op een wezen-

lijk deel van deze groep is autolease echter simpelweg niet van toepassing. 

 



 

 55 

6 Factoring: kennis en ervaringen in het MKB 

In hoofdstuk 3 is een vergelijking gemaakt tussen de drie onderzochte instru-

menten op het gebied van kennis, waardering, gebruik en toekomstige kansen. 

De afgenomen telefonische enquête laat per financieringsvorm ook diepgaandere 

analyses toe waarin resultaten worden uitgesplitst naar sector en grootteklasse. 

Bovendien zijn ook vragen gesteld die zich niet lenen voor een vergelijking over 

de financieringsvormen heen, zoals vragen met betrekking tot de voor- en nade-

len van ieder instrument.  

 

De antwoorden op deze vragen en de resultaten van diepgaandere analyses voor 

factoring worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Er wordt eenzelfde structuur 

gehanteerd, waarbij eerst dieper wordt ingegaan op kennis. Vervolgens komen 

het gebruik, de ervaringen en de bevordering van het gebruik aan de orde.  

6.1 Kennis van factoring 

In het algemene hoofdstuk werd duidelijk dat factoring het instrument is met de 

minste bekendheid onder ondernemers in het MKB. 61,9% van hen gaf aan fac-

toring te kennen. Diepgaandere kennisvragen werden ook gesteld: zijn de MKB-

ondernemers bekend met de voor- en nadelen van factoring en met de situaties 

waarin dit instrument interessant kan blijken? Belangrijker nog: wat zijn voor 

deze ondernemers de belangrijkste categorieën?  

 

De voordelen van factoring 

Figuur 23 laat per grootteklasse zien wat de belangrijkste voordelen zijn van fac-

toring voor ondernemers in het MKB.  

Figuur 23 Voordelen van factoring (N = 308) 
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 Bron: Panteia, 2013. 
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Voor de getoonde verdeling geldt dat de percentages niet tot 100% optellen, 

omdat ondernemers meerdere voordelen konden opnoemen. Het feit dat facto-

ring direct voorziet in werkkapitaal, wordt aangevoerd als de meest belangrijke 

reden. Over de gehele groep bezien, noemt 48,6% van de respondenten dit als 

het belangrijkste voordeel van factoring. Dit voordeel wordt door ondernemers in 

de industrie het vaakst genoemd en door ondernemers in de zakelijke dienstver-

lening het minst vaak. In het middenbedrijf wordt bovendien vaker waarde ge-

hecht aan dit voordeel dan in het kleinbedrijf. 

 

De belangrijkste voordelen daarna zijn het uit handen nemen van het debiteu-

renbeheer (administratie en innen van vorderingen, creditering van afnemers) en 

het overdragen van het betalingsrisico van de debiteuren aan de factor. Dit 

houdt in dat de ondernemer zich niet langer zorgen hoeft te maken over de beta-

lingsvaardigheid van zijn debiteuren. Deze “zekerheid dat er wordt betaald” blijkt 

voor ondernemers een belangrijke te zijn. 

 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Sommige ondernemers richten zich op de rol van de factor als tussenper-

soon. Een respondent ervaart dat zijn klanten sneller betalen wanneer zij zien 

dat er een factoringmaatschappij tussen zit. Een ander spreekt van een meer za-

kelijke, professionele benadering van klanten met openstaande facturen. Het 

voordeel dat factoring biedt, kan voor sommige ondernemers ook uit noodzaak 

komen: “Factoring is een gedwongen oplossing indien er geen ander krediet kan 

worden verkregen”. 

 

De nadelen van factoring 

Ook is er gevraagd naar de meest prominente nadelen die bij ondernemers le-

ven. Figuur 24 brengt ze in kaart. Uit de figuur blijkt dat factoring in de beleving 

van erg veel ondernemers simpelweg te duur is: bijna 60% geeft aan factoring 

duur te vinden.  

Figuur 24 Nadelen van factoring (N = 308) 
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 Bron: Panteia, 2013. 
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Buiten de kosten is men vooral bang voor de invloed van het gebruik van facto-

ring op de relatie met afnemers. Bij ondernemers leeft het idee dat het die rela-

tie niet ten goede komt en ook verzakelijkt. Zo spreekt een respondent uit: “het 

is slecht voor het imago, een bedrijf communiceert zwak te staan” en een ander 

geeft aan dat het zijn klantenbestand uitdunt, omdat zijn klanten hiermee niet 

goed kunnen omgaan. Dit probleem komt ook naar voren in een van de diepte-

interviews. De gesproken ondernemer heeft met zijn factoringmaatschappij afge-

sproken dat er geen vermelding wordt gedaan van de verpanding of verkoop van 

een factuur aan een derde partij, puur omwille van het imagoprobleem: “wat de 

boer niet kent, dat eet hij niet”. 

 

In de categorie “anders, namelijk ...” worden uiteenlopende antwoorden gege-

ven. Waar het voor sommige ondernemers een voordeel is dat de factor een deel 

van de werkzaamheden uit handen neemt (administratie en beheer), is het voor 

anderen juist een nadeel dat er een extra partij is betrokken bij de debiteurenaf-

handeling. Zij hekelen het verlies van de directe controle op hun debiteuren en 

noemen het omslachtig dat er iemand tussen zit: “hoe meer schakels, hoe meer 

er fout kan gaan”.  

 

Een ander voordeel (dat overigens nauwelijks werd genoemd) dat tegelijkertijd 

ook een nadeel kan blijken, is het meegroeien van de financiering met het be-

drijf. Wanneer de afzet en omzet toenemen, neemt de “financiering” via factoring 

evenredig toe. Echter, het omgekeerde geldt ook. Neemt het afzetvolume van 

een bedrijf af, dan neemt deze stroom van middelen af.  

 

In de diepte-interviews komt nog een ander nadeel naar voren. Het gebruiken 

van diverse bronnen van financiering en verschillende financiers maakt dat de 

huisbank het totaalplaatje verliest en daarmee geen compleet beeld meer heeft 

van de financiële gezondheid van een onderneming.  

 

Ter bevordering van de leesbaarheid van de figuur zijn enkele antwoordcatego-

rieën weggelaten. Zo werden onbekendheid met factoring en de drempelwerking 

van de gestelde eis aan de omzet niet tot nauwelijks genoemd.  

 

Kostenverhouding factoring 

De kosten die gepaard gaan met factoring worden als belangrijkste nadeel ge-

noemd. Bij de ondervraagde ondernemers bestaat dus het beeld dat factoring 

een relatief dure manier van financieren is. Figuur 25 laat dit nog eens zien. 

Meer dan de helft van alle ondernemers in het MKB denkt dat de kosten van fac-

toring hoger zijn dan een bancaire lening van een vergelijkbare omvang. Dit 

beeld leeft vooral sterk in de industrie.  

 

Opvallend is het grote aandeel ondernemers dat aangeeft simpelweg niet te we-

ten wat de kostenverhouding is: dit is twee keer zo groot als het geval was bij 

dezelfde vraag over (auto)lease. Het verklaart bovendien het relatief lage aan-

deel bouwbedrijven dat denkt dat factoring duurder is. Dit is namelijk de sector 

met het grootste aandeel ondernemers dat geen inschatting kan maken. 

 



 

58  

Figuur 25 Kostenverhouding factoring tot banklening (N = 308) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Bedrijfssituaties waarin factoring interessant kan zijn 

De ondervraagde ondernemers is ook gevraagd bedrijfssituaties te noemen waar-

in zij geloven dat factoring interessant kan zijn voor bedrijven. Figuur 26 toont 

de resultaten. Het voordeel dat eerder als belangrijkst werd gezien, steekt hier 

opnieuw de kop op. 15% geeft aan dat factoring erg interessant kan zijn voor 

bedrijven die niet over voldoende werkkapitaal beschikken. Deze situatie wordt 

(niet gerapporteerd) het meest genoemd door bedrijven in de groothandel. On-

dernemers in de zakelijke dienstverlening noemen deze situatie het minst vaak.  

Figuur 26 Bedrijfssituaties waarin factoring interessant kan zijn (N = 308) 
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 Bron: Panteia, 2013. 
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Pure noodzaak en een debiteurenportefeuille met een groot aantal afnemers 

worden ook gezien als situaties waarin factoring voor bedrijven een uitkomst kan 

zijn.  

 

De categorie “anders, namelijk ...” is met gemiddeld 31,7% het allergrootst voor 

dit instrument. Deze aandelen waren beduidend kleiner bij algemene lease en 

autolease en is voor factoring twee keer zo groot. In deze categorie worden zeer 

uiteenlopende antwoorden gegeven. Enkele ondernemers richten zich op de rela-

tie met de afnemers. Voor hen blijkt factoring een uitkomst te zijn wanneer de 

band met de klant toch al slecht is of er simpelweg geen commercieel belang is 

bij het onderhouden van een warme band met de afnemer. Ook wanneer de de-

biteuren zwak zijn en weinig tegenstand bieden tegen het gebruik van factoring, 

kan het een geschikt instrument blijken. Een respondent benadert de kwestie 

vanuit een compleet andere invalshoek en gebruikt factoring “als je snel je eigen 

financiers moet betalen”. 

 

Eisen waaraan een bedrijf moet voldoen 

Ten slotte is geprobeerd duidelijk te krijgen welk beeld er bestaat van de eisen 

waaraan een onderneming moet voldoen om in aanmerking te komen voor facto-

ring. De resultaten worden gepresenteerd in Figuur 27. Het op orde hebben van 

de debiteurenadministratie, de financiële gezondheid van het bedrijf en het feit 

dat de over te dragen vorderingen niet te risicovol mogen zijn, worden allen on-

geveer even vaak genoemd. 

 

Zoals ook het geval was bij de bedrijfssituaties waarin factoring interessant kan 

zijn, valt hier opnieuw op hoe hoog het aandeel ondernemers is dat simpelweg 

niet weet aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om voor factoring in aan-

merking te komen. Het overall aandeel is 52,2% van alle respondenten.  

Figuur 27 Eisen waaraan bedrijf moet voldoen voor factoring (N = 308) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

De categorie “anders, namelijk ...” bevat opnieuw uiteenlopende antwoorden. De 

betrouwbaarheid van het bedrijf wordt meerdere malen genoemd, het belang van 

de branche waarin een bedrijf opereert een enkele keer. Een andere ondernemer 
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wijst erop dat het soort handel van belang is: “alleen business-to-business is in-

teressant”. 

6.2 Gebruik van factoring 

Hoofdstuk 3 maakte duidelijk dat factoring van de drie instrumenten die in deze 

rapportage worden besproken, naast de minste bekendheid, ook het laagste ge-

bruik kent onder ondernemers in het MKB. Slechts 6,5% van de respondenten 

geeft aan factoring recent te hebben gebruikt. Het gebruik van factoring vertoont 

echter wel degelijk sectorale verschillen en ook tussen de grootteklassen, zoals 

blijkt uit Figuur 28. 

 

Uit de figuur blijkt dat factoring het meest wordt gebruik in de groothandel 

(overall 12,8%) en in het transport (overall 11,3%). De aantrekkelijkheid van 

factoring voor business-to-business handel en voor handel met een lange leve-

ringstijd maakt het instrument geschikt voor de groothandel. De industrie en 

bouw blijken zich minder goed te lenen voor factoring. Een van de respondenten 

spreekt dit ook uit: “factoringbedrijven kunnen niet mee met de bouwwereld”.  

Figuur 28 Gebruik factoring naar sector en grootteklasse (N = 463) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Over de gehele groep respondenten bekeken, is er weinig verschil tussen de 

grootteklassen. Een diepgaandere blik leert dat dit komt doordat de verschillen 

die bestaan, zijn te vinden in de groothandel en het transport en dat deze ver-

schillen precies in tegengestelde richting werken. In de groothandel past hoofd-

zakelijk het kleinbedrijf factoring toe, terwijl in het transport het aandeel bedrij-

ven in het middenbedrijf juist groter is. 

 

Doorslaggevende reden om factoring te gebruiken 

De aan de enquête deelnemende ondernemers is tweemaal gevraagd naar de 

voordelen van factoring. Alle deelnemers is gevraagd naar de voordelen die fac-

toring biedt om zo een idee te krijgen welk beeld er van deze voordelen leeft. 

Aan de kleinere groep van slechts 30 daadwerkelijke gebruikers van factoring is 
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vervolgens nog eens gevraagd wat de doorslaggevende reden was om factoring 

te gebruiken. 

 

Hoewel een verdeling over verschillende antwoordcategorieën bij een in omvang 

beperkte groep voorzichtig moet worden geïnterpreteerd, komt ook bij deze 

vraagstelling duidelijk naar voren dat de directe voorziening in werkkapitaal door 

ondernemers wordt ervaren als het belangrijkste voordeel.  

 

Doorslaggevende reden om geen factoring te gebruiken 

Een vergelijkbare vraag is gesteld aan de ondernemers die geen gebruik maak-

ten van factoring: wat was voor hen de doorslaggevende reden om geen gebruik 

te maken van factoring? De belangrijkste reden is simpelweg dat men geen ex-

terne financiering zocht of dat het gebruik van factoring niet van toepassing is. 

Deze argumenten worden gevolgd door de kosten van factoring.  

 

Toekomstig gebruik factoring 

In de twee voorgaande hoofdstukken is het verwachte gebruik van algemene lea-

se en van autolease in de toekomst uitgesplitst naar sector en naar het al dan 

niet recent gebruikt hebben van die instrumenten. De groep gebruikers van fac-

toring is echter zo klein dat deze dubbele uitsplitsing niet kan worden gemaakt. 

Daarom wordt niet de verdeling naar sector en gebruik gegeven, maar alleen 

naar sector of gebruik.  

 

Uit Tabel 6 blijkt dat overall ongeveer 8% van de ondervraagde ondernemers 

verwacht in de toekomst gebruik te maken van factoring. Dit cijfer verschilt sterk 

tussen de sectoren: het aandeel is het hoogst in de sectoren waar het recente 

gebruik ook het hoogst bleek te zijn, te weten de groothandel en het transport.  

 

Let op: de restgroep in deze tabel wordt niet puur gevormd door bedrijven die 

aangeven in de toekomst geen gebruik te maken van leasing of factoring, maar 

ook door een groep respondenten die aangeeft het nog niet te weten. Het aan-

deel van deze groep is gemiddeld 10,5%. 

Tabel 6 % ondernemers dat van plan is in de toekomst factoring te gebruiken (N = 74) 

 gebruikers niet-gebruikers totaal 

industrie - - 8,5% 

bouw - - 0,7% 

groothandel - - 14,3% 

transport en logistiek - - 12,4% 

zakelijke dienstverlening - - 5,8% 

totaal 68,5% 3,9% 8,3% 

 Bron: Panteia, 2013. 

Aan de ondernemers die niet verwachten in de toekomst factoring te zullen ge-

bruiken, is tevens gevraagd waarom dit het geval is. De belangrijkste redenen 

hebben opnieuw betrekking op de kosten van het gebruik van factoring, de nega-

tieve invloed die het zou hebben op de relatie met de afnemers en het risico op
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Bij een middelgrote groothandelsonderne-

ming heeft men enige tijd geleden besloten 

om gebruik te maken van factoring. De aan-

leiding hiervoor kwam vanuit de groei die de 

onderneming in de afgelopen jaren door-

maakte. Vijf jaar geleden behaalde het be-

drijf een omzet van circa €30 miljoen en in 

2012 komt dit uit op circa €48 miljoen. Het 

bedrijf kreeg buiten de bestaande kredieten 

een grotere financieringsbehoefte en de 

bank wees daarom op de mogelijkheden van 

factoring. 

 

Naast de groei van het bedrijf spelen ook de 

pieken en dalen in de verkoop een belangrij-

ke rol. Het bedrijf koopt op enig moment 

producten in, voert een aantal bewerkingen 

uit en levert de eindproducten daarna af bij 

de debiteuren. Tussen het moment van in-

kopen en afrekenen van de producten tot 

het moment waarop de factuur voor de leve-

ring van de eindproducten door de debiteur 

betaald wordt, lag gemiddeld een periode 

van circa 9 weken. Om ook tijdens de druk-

ke perioden te kunnen beschikken over vol-

doende liquide middelen is gekozen om fac-

toring te gebruiken, omdat dit een snellere 

betaling van de verkochte eindproducten 

betekent.  
 

 

“Factoring geeft de mogelijk-
heden om door te groeien” 
 

 

Een voordeel van factoring als financierings-

instrument is het hogere financieringspla-

fond. Waar het bij de groothandel met ban-

cair krediet mogelijk was om tot €2,5 mil-

joen (50% van de uitstaande factuurbedra-

gen) gefinancierd te krijgen, heeft het be-

drijf met factoring een plafond van circa. €4 

miljoen. Bij de groothandel wordt nu in eer-

ste instantie 85% van de factuurbedragen 

bevoorschot en vervolgens na betaling door 

de debiteuren de overige 15%.  

De groothandel heeft goede ervaringen met 

het gebruik van factoring opgedaan. Het 

bedrijf heeft in totaal 100 debiteuren die 

jaarlijks zo’n 7.500 facturen krijgen toege-

stuurd. De controller voert twee keer per 

week een check uit op de lijst met facturen 

en stuurt deze vervolgens elektronisch door 

aan de factormaatschappij. Enkele facturen 

die niet worden overgenomen of de facturen 

die niet tijdig zijn voldaan, worden (alsnog) 

door het bedrijf zelf afgehandeld. 
 

 

Er hangt rondom factoring nog steeds een 

imago dat een bedrijf dat haar debiteuren 

verkoopt of verpand haar zaken niet goed 

voor elkaar heeft. Om de relatie met de 

debiteuren niet te beïnvloeden heeft het 

bedrijf met de factormaatschappij afgespro-

ken dat het briefpapier van het bedrijf ge-

bruikt wordt en er geen vermelding op komt 

te staan van de factormaatschappij. Debi-

teuren hoeven dus niet te weten dat een 

bedrijf factoring als financieringsinstrument 

toepast. Een nadeel van het gebruik van 

factoring kan zijn dat de huisbank het totale 

overzicht op de bedrijfsvoering verliest. 

Wanneer er behoefte ontstaat aan bijvoor-

beeld aanvullend bancair krediet kan dit 

betekenen dat meer informatie moet worden 

overgedragen. 

  

 

“Factoring biedt een hoger  
financieringsplafond” 
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reputatieschade. Bij één ondernemer is te veel vakinhoudelijke kennis nodig bij 

het afhandelen van zijn debiteurenportefeuille en een andere respondent wijst op 

de kieskeurigheid van de factors: “zij accepteren alleen de beheersbare risico’s, 

die kan ik zelf ook wel dragen”. 

6.3 Bevordering kennis en gebruik van factoring 

Een algemene analyse van de kansen voor de bevordering van de kennis en het 

gebruik van leasing en factoring is gedaan in hoofdstuk 3. Een nader onderzoek 

van de perceptie van ondernemers van de mate waarin factoring onder de aan-

dacht wordt gebracht en sectorale verschillen hier in, toont aan dat er weinig 

grote verschillen zijn tussen de sectoren.  

 

In de zakelijke dienstverlening ervaart men het minst dat er moeite wordt geno-

men om factoring verder onder de aandacht te brengen: slechts 26,3% geeft aan 

dat er voldoende gebeurt, terwijl dit in de groothandel 35,6% is. Het aandeel 

ondernemers dat geen inschatting kan maken van de mate waarin factoring on-

der de aandacht wordt gebracht, is overigens beduidend hoger dan het geval was 

bij algemene lease en autolease. Overall is het 31% van de respondenten. 

 

Kansen factoring 

Uit Figuur 29 blijkt dat ondernemers in de zakelijke dienstverlening het minst op-

timistisch zijn over de kansen voor factoring: nog geen 20% van de responden-

ten schat de kansen voor deze sector goed tot zeer goed in tegenover 35,5% 

voor de transportsector. Opmerkelijk is dat de groothandel consequent goed 

scoort op het recente en het verwachte toekomstige gebruik van factoring, maar 

toch wat lager zit wanneer het de kansen voor factoring in de sector betreft.  
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Figuur 29 Kansen factoring per sector (N = 498) 
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 Bron: Panteia, 2013. 

Opnieuw geldt hier dat het aandeel ondernemers dat het simpelweg niet weet, 

erg groot is: overall kan 32,5% van de ondernemers geen inschatting maken van 

de kansen voor factoring in zijn of haar eigen sector.  

6.4 Conclusie 

Een diepgaandere analyse van de kennis en het gebruik van factoring bij onder-

nemers in het MKB biedt enkele inzichten. Zo biedt factoring, net als beide vor-

men van lease, vooral werkkapitaalgerelateerde voordelen en gebruiksgemak. De 

bevoorschotting op de debiteurenportefeuille betekent een directe injectie in het 

werkkapitaal en bij het overdragen van debiteuren aan een factor kunnen ook 

beheer en administratie worden overgenomen. Ook het overdragen van het risico 

van betaling naar de factor wordt door ondernemers gewaardeerd. 

 

Daarnaast geldt ook voor factoring dat het kostenaspect als belangrijkste nadeel 

wordt gezien. 55% van de ondernemers in het MKB denkt dat factoring duurder 

is dan een vergelijkbare banklening. De onbekendheid met factoring speelt het 

instrument parten. Een groot deel van de ondernemers kan geen inschatting ma-

ken van de kostenverhouding tot bancair krediet en bijna de helft van hen kan 

niet aangeven aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om voor factoring in 

aanmerking te komen.  

 

Factoring heeft vooral een imagoprobleem. De invloed van het gebruik ervan op 

de relatie met afnemers wordt dan ook als een belangrijk nadeel gezien. Het idee 

leeft dat het gebruik van factoring zwakte uitstraalt en dat klanten de minder 

persoonlijke benadering niet waarderen. Vanuit zowel ondernemer als afnemer 

geldt: “Wat de boer niet kent, dat eet hij niet”. Dit imagoprobleem komt ook te-

rug in de bedrijfssituaties die ondernemers geschikt achten voor het gebruik van 

factoring. Dit kan zijn wanneer de klant zwakker staat of wanneer er geen com-

mercieel belang is bij het onderhouden van een warme band met afnemers. 
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Het instrument is vooral geschikt bij business-to-business handelen en bij handel 

met een lange levertijd. Factoring wordt dan ook het meest gebruikt in de groot-

handel. Verwacht toekomstig gebruik is overall lager dan bij de twee vormen van 

leasing. Zo geeft 69% van de gebruikers van factoring aan het instrument in de 

toekomst opnieuw te gebruiken tegen 79% bij autolease. Het aandeel niet-

gebruikers dat factoring overweegt, is eveneens lager dan bij de leasing. Slechts 

4% van de ondernemers zonder ervaring met factoring denkt het in de toekomst 

te zullen gebruiken.  

 

Onbekend maakt onbemind. Factoring geniet de minste bekendheid van de drie 

instrumenten en heeft de minst goede reputatie. Een deel van de bedrijven 

vreest voor reputatieschade bij het gebruik van factoring, maar erkennen tegelij-

kertijd dat het een waardevolle directe injectie geeft in het werkkapitaal en hun 

werk uit handen neemt. De relatief beperkte bekendheid van factoring biedt kan-

sen om het imago op te vijzelen. Grotere bekendheid met de voordelen en de 

precieze kostenstructuur kunnen het gebruik bevorderen.  



 

66  



 

 67 

7 7 Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van leasing en factoring in het 

Nederlandse MKB leidt tot enkele conclusies die op hun beurt weer handvatten 

bieden voor aanbevelingen om de bekendheid en het gebruik van de instrumen-

ten te vergroten. Dit afrondende deel van het onderzoek bevat een overzicht van 

de belangrijkste conclusies uit de enquête en een handvol aanbevelingen die op 

basis hiervan kunnen worden gedaan. 

7.1 Conclusies 

In een financieel ingewikkelder wordende wereld kunnen bedrijven zich niet lan-

ger alleen tot de bank keren om volledig te voldoen in hun financieringsbehoefte. 

Ondernemers moeten meer op zoek naar de optimale financieringsmix en daarbij 

alternatieve instrumenten in overweging nemen en alternatieve wegen inslaan. 

Leasing en factoring kunnen een belangrijk onderdeel deel van deze weg uitma-

ken. 

 

Kennis en gebruik 

Het merendeel van het MKB geeft aan bekend te zijn met leasing en factoring. 

Hierbij geldt dat autolease de meeste bekendheid geniet, gevolgd door equip-

ment lease. Factoring is het minst bekend. Het recente gebruik van de instru-

menten volgt deze relatieve verdeling: autolease werd in de afgelopen twee jaar 

gebruikt door 45% van de ondernemers in het MKB, algemene lease door 25% 

en factoring door 7%. 

 

De ondernemer let op het werkkapitaal en het gemak... 

Leasing en factoring hebben de ondernemer vooral werkkapitaalgerelateerde 

voordelen te bieden. Het MKB waardeert het werkkapitaalontlastende effect van 

leasing en de directe kapitaalinjectie die het gebruik van factoring geeft. Het ge-

bruikersgemak volgt. Full operational lease ontzorgt de ondernemer op het ge-

bied van onderhoud en reparatie. Factoring geeft de ondernemer de mogelijkheid 

het beheer en de administratie van de debiteurenportefeuille geheel uit handen 

te geven. Het effect op het werkkapitaal en het ontzorgen worden het meest ge-

waardeerd door het MKB. 

 

...maar ook op de centen 

Bij ondernemers in het MKB leeft heel sterk het beeld dat leasing en factoring 

dure manieren van financieren zijn. De kosten worden bij ieder instrument als 

het zwaarstwegende nadeel genoemd. De ondernemer bekijkt onvoldoende alter-

natieve aanbieders: lease- en factoringmaatschappijen, de eigen bank en leve-

ranciers van objecten zijn de belangrijkste kanalen waarlangs leasing en facto-

ring worden gebruikt. Een andere bank dan de huisbank wordt nauwelijks ge-

bruikt. Tegelijkertijd geven ondernemers hun kennisniveau op het gebied van 

leasing en factoring slechts magere voldoendes. 

 

Leasing en factoring bieden ook diensten aan die verder kunnen gaan dan pure 

financiering, maar die dan ook de kosten beïnvloeden: de producten hebben een 
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additionele toegevoegde waarde. In een van de casestudies wijst de gesproken 

ondernemer er dan ook terecht op dat een bedrijf een gedegen overweging moet 

maken van alle voordelen, kosten en risico’s, en het eigen beheer moet afwegen 

tegen, in zijn geval, autolease. 

 

Onbekend maakt onbemind 

Voor alle drie de vormen geldt dat het beeld overheerst van een hoog kosten-

plaatje. Factoring heeft te kampen met een additioneel imagoprobleem. Het 

beeld bestaat dat het gebruik van factoring slecht is voor de reputatie van het 

bedrijf en dat het zwakte uitstraalt tegenover de afnemers. Tegelijkertijd is fac-

toring ook het minst bekend van de drie instrumenten, wordt het het minst ge-

bruikt en krijgt het de minste groeikansen toegedicht. Daadwerkelijke gebruikers 

van zowel leasing als factoring zijn juist erg positief over hun ervaringen. Een 

ruime meerderheid van hen geeft aan de instrumenten in de toekomst opnieuw 

te zullen gebruiken.  

 

Aansturing op het vergroten van kennis biedt dan ook toekomstperspectief voor 

het vergroten van het gebruik van leasing en factoring. Deze kennismaking ver-

loopt nu vooral via de directe aanbieders. Kennismaking via financiële tussenper-

sonen en accountants blijft nog achter en hier is ruimte voor een inhaalslag. Het 

MKB geeft zelf ook aan dat er een rol is weggelegd voor brancheverenigingen. 

7.2 Aanbevelingen 

Op basis van onze bevindingen doen wij enkele aanbevelingen voor toekomstig 

beleid, die erop zijn gericht leasing en factoring bij een groter publiek bekend te 

maken en die gebruik van deze alternatieve financieringsinstrumenten zouden 

kunnen stimuleren. 

 

Het juiste moment om leasing en factoring te stimuleren  

Het onderzoek toont aan dat de werkkapitaalgerelateerde voordelen van leasing 

en factoring voor ondernemers in het MKB met afstand de belangrijkste baten 

zijn van deze instrumenten. Het gebruik van equipment lease en autolease ont-

last het werkkapitaal van ondernemers, houdt het werkkapitaal op niveau en 

geeft de ruimte voor andere investeringen of groei. Het gebruik van factoring 

geeft het werkkapitaal van de ondernemer een directe injectie. Het is geen toe-

val dat deze voordelen als meest belangrijke worden aangemerkt: 49% van de 

ondernemers die externe financiering zochten, geeft aan dat zij in 2012 financie-

ring zochten om te voorzien in hun werkkapitaal.17 Daarmee was het met afstand 

het belangrijkste financieringsdoel.18 

 

De bank zal in de toekomst waarschijnlijk een duurdere route worden om met 

kort krediet werkkapitaal te financieren. Nu is dan ook het juiste moment om 

leasing en factoring bij ondernemers in het MKB beter op het netvlies te bren-

gen.  

 

 

17 Zie Financieringsmonitor 2012-2, p.9, Panteia. 

18 Investeringen in huisvesting volgen met 14%. 
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Focus op snel le groeiers 

Bij het onder de aandacht brengen van leasing en factoring kan een focus op 

snelgroeiende ondernemingen bij deze doelgroep een extra groot effect sorteren. 

Zij maken ongeveer 6% uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Juist voor jonge, 

snelgroeiende bedrijven is het op peil houden van het werkkapitaal van groot be-

lang.19 Factoring faciliteert deze groei bovendien, omdat het gefinancierde be-

drag meegroeit met de afzet. Men zou leasing en factoring meer onder de aan-

dacht kunnen brengen op bijeenkomsten gericht op snelle groeiers. 

 

Ondernemers bereiken 

Het is van belang ondernemers op de juiste manier te bereiken. Vooral wat be-

treft factoring is er nog een inhaalslag te maken met de bekendheid onder MKB-

ondernemers. Ondernemers geven zelf aan dat zij hier vooral een rol zien weg-

gelegd voor de lease- en factoringmaatschappijen en hun brancheverenigingen. 

Vervolgens worden zij het liefst persoonlijk benaderd met informatie over de 

mogelijkheden van deze instrumenten of in de vorm van een online informatie-

pakket. Best practice cases kunnen ook een uitkomst bieden, omdat positieve 

ervaringen van andere ondernemers de beeldvorming kunnen bijsturen. 

 

Verduidel ijk het heersende kostenbeeld 

Een gemene deler in de nadelen die ondernemers noemen van de drie instru-

menten, zijn de kosten. Stuk voor stuk zijn equipment lease, autolease en facto-

ring in de ogen van de MKB-ondernemer te duur. Ongeveer de helft van hen is er 

bovendien van overtuigd dat deze instrumenten duurder zijn dan vergelijkbare 

bankleningen. Bij leasing worden bovendien de hoge uittredingskosten genoemd.  

 

Toekomstige informatievoorziening zou erop gericht moeten zijn de daadwerke-

lijke kosten die gepaard gaan met het gebruik van leasing of factoring voor de 

ondernemer inzichtelijk en duidelijk te maken.  

 

Factoring heeft een imagoboost nodig 

Factoring verdient een charmeoffensief. Kennis over het instrument blijft achter: 

62% van de ondernemers in het MKB is bekend met deze financieringsvorm en 

hierbij zijn de allerkleinste bedrijven nog niet meegerekend. Bij meer dan 20% 

van de ondernemers die wel bekend zijn met factoring, leeft het beeld dat facto-

ring een nadelige invloed heeft op de relatie met de klanten. Ondernemers spre-

ken van imagoschade en klanten die afhaken na het gebruik van factoring. Fac-

toring verkeert daarmee nog in een wat ongelukkige positie. De achterblijvende 

kennis van factoring biedt tegelijkertijd ook kansen: goede informatievoorziening 

kan het beeld nog volledig sturen. Hier zijn ook handvatten voor. Het merendeel 

van de gebruikers van factoring geeft aan het in de toekomst weer te zullen ge-

bruiken. 

 

 

 

 

19 Zie Internationale benchmark ondernemerschap 2012, p.21, Panteia. Op basis van 72,8% om-
zetgroei in drie jaar tijd onder bedrijven met minstens tien werkzame personen. 
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BIJLAGE I Interviews 

In het kader van het onderzoek is een totaal van elf interviews gehouden onder 

experts en ondernemers in het MKB met positieve ervaringen op het gebied van 

leasing en factoring.  

 

Gesprekspartners 

We danken alle gesprekspartners voor hun tijd, inspanning en inbreng.  

 

In de verkennende fase van het onderzoek zijn vijf interviews afgenomen bij ex-

perts uit de drie besproken vakgebieden: twee experts op het gebied van alge-

mene lease, één expert op het gebied van autolease en twee experts op het ge-

bied van factoring.  

Tabel 7 Gesprekspartners expertinterviews 

Algemene lease  

  Peter-Jan Bentein Externe secretaris, Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen 

  Robert Peterson Directeur Marketing, ABN Amro Lease 

Autolease  

  Ton Mesker Manager, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen 

Factoring  

  Eric van Berckel General Manager, Commercial Finance ING 

  Arjan de Liefde Head ABR Risk & Portfolio Management, IFN Finance 

 

In de verdiepende fase zijn naar aanleiding van een telefonische enquête onder 

ondernemers in het MKB zes verdiepende interviews gehouden die tevens dien-

den als input voor drie casestudies. Per instrument zijn twee verdiepende inter-

views gehouden. Een van de geïnterviewde ondernemers gaf aan bereid te zijn 

om opgenomen te worden als casestudy, op voorwaarde dat dit anoniem gebeurt 

en komt dus ook dusdanig terug in onderstaand overzicht.  

Tabel 8 Gesprekspartners diepte-interviews 

Naam Bedrijf Sector WP 

  M. Swart Scherpenzeel B.V. Industrie 53 

  M.N.A. Soeters Gebroeders Voets B.V. Bouw 36 

  M.H.T. Jacobs Bol Accountants B.V. Zakelijke dienstverlening 142 

  F. Hoogstra Software AG Nederland B.V. ICT 58 

  A.W.H.P. Vos A2 Coldstore B.V. Transport en logistiek 17 

  Anoniem Anoniem Groothandel 45 
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Gespreksleidraad expertinterviews 

In de expertinterviews is gesproken over de volgende onderwerpen: 

- Kennis van leasing en factoring 

- Gebruik van leasing en factoring 

- Toegang tot leasing en factoring 

- Ervaringen en bevordering van het gebruik van leasing en factoring. 

 

Blok A: Algemeen 

1) Wat is uw functie en wat zijn uw taken? 

2) Op welke manier bent uzelf en is uw organisatie betrokken bij leasing en/of 

factoring? 

3) Welke doelen heeft uw organisatie zich met betrekking tot leasing en/of fac-

toring gesteld? 

 

Blok B: Kennis 

4) Hoe bekend zijn leasing en/of factoring bij het Nederlandse bedrijfsleven? 

5) Wat doet uw organisatie om de kennis van deze financieringsinstrumenten bij 

(MKB-)bedrijven te vergroten? 

6) Via welke kanalen wordt kennis over beide financieringsvormen opgedaan? 

7) Op welke doelgroep(en) is de informatievoorziening vooral gericht? 

 

Blok C: Gebruik 

8) In welke mate worden leasing en/of factoring gebruikt? Welk percentage van 

de bedrijven (MKB) maakt van deze financieringsvorm(en) gebruik? 

9) Specifiek lease: welke objecten worden het meest geleaset (vb. vervoers-

middelen, grondverzetmachines, intern transportmaterieel, bussen en coa-

ches, kranen, industrieel equipment (machines), drukpersen, copiers, com-

puters, servers, software)? Hoe heeft dit zich over de laatste jaren ontwik-

keld? 

10) Specifiek lease: welke vormen van leasing (denk aan: operational lease, fi-

nancial lease, sale en lease back, beheercontracten) worden veel gebruikt? 

Op welke punten wijkt het gebruik door het MKB af van het totale bedrijfsle-

ven? 

11) Specifiek factoring: welke diensten worden vaak afgenomen (incassodien-

sten, facturatie, verkoop van facturen, debiteurenbeheer, anders) bij de 

dienstverlenende organisaties? Hoe heeft dit zich ontwikkeld en wijkt het ge-

bruik van MKB-bedrijven af? 

12) Wat zijn de kosten voor leasing en/of factoring en waaruit zijn deze kosten 

opgebouwd? 

13) Wat zijn de opbrengsten van leasing en/of factoring voor de bedrijven? 

14) Welke bedrijven maken vooral gebruik van leasing en/of factoring? Welke 

kenmerken hebben zij (vb. grootteklasse, sector, regionale concentratie)? 

15) Wat zijn de beweegredenen om deze vormen van financiering wel of niet te 

gebruiken? 

16) Welke voor- en nadelen hebben leasing en/of factoring voor  

(MKB-)bedrijven? 

17) Welke problemen komen (MKB-)bedrijven tegen bij het gebruik van deze fi-

nancieringsinstrumenten? 
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 Blok D: Toegang 

18) Hoe is de toegang tot leasing en/of factoring in Nederland geregeld? 

19) Aan welke eisen moet voldaan worden, welke gegevens moeten worden over-

legd om van leasing en/of factoring gebruik te kunnen maken? 

20) Zijn er belangrijke drempels die weggenomen zouden kunnen worden om de 

toegang tot leasing en/of factoring te verbeteren? 

21) Hoe kan de toegang specifiek voor het MKB verder worden verbeterd? 

 

Blok E: Ervaring en bevordering gebruik 

22) Welke ervaringen hebben (MKB-)ondernemers met leasing en/of factoring? 

23) In welke sectoren ziet u de grootste kansen om leasing en/of factoring te 

promoten en het gebruik te bevorderen (bijvoorbeeld bestaande gebruikers 

diensten laten uitbreiden) 

24) Welke verbeteringen zouden aan leasing en/of factoring kunnen worden 

doorgevoerd, zodat het gebruik ervan wordt bevorderd? Anders gezegd: wel-

ke drempels kunnen/moeten worden weggenomen? 

25) Welke (informatie)kanalen zouden het meest geschikt zijn om het gebruik 

van beide financieringsvormen door (MKB-)bedrijven te stimuleren? 

 

Blok F: Afsluiting 

26) Heeft u nog aanvullende punten die niet aan de orde zijn geweest? 

27) Heeft u nog andere informatiebronnen en/of personen die in het kader van 

dit onderzoek moeten worden meegenomen? 
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BIJLAGE II Telefonische enquête ondernemers 

Om inzicht te krijgen in de kennis en het gebruik van leasing en factoring bij on-

dernemers in het MKB, is eind 2012 een telefonische enquête gehouden onder 

een groep van 500 respondenten, verdeeld over vijf sectoren en twee grootte-

klassen. Deze bijlage gaat in op de verdeling en respons en bevat de vragenlijst. 

 

Verdel ing steekproef 

Ten behoeve van de telefonische enquête is een gestratificeerde steekproef ge-

trokken onder ondernemers in het MKB. Het MKB is hierbij gedefinieerd als be-

drijven met minstens tien en hoogstens 250 werkzame personen. De bovengrens 

sluit aan op de Europese definitie van het midden- en kleinbedrijf, de ondergrens 

is gekozen omdat kleinere ondernemingen naar verwachting te klein zijn voor 

leasing en specifiek voor factoring. Door hun relatief grote aandeel zouden zij de 

resultaten sterk kleuren.  

 

De 500 ondervraagde ondernemers zijn gelijk verdeeld over de vijf sectoren. Per 

sector is tevens geprobeerd een gelijke verdeling over de twee grootteklassen te 

hanteren, maar als vereiste gold een voldoende grote groep om representatieve 

uitspraken over te doen. Omdat het kleinbedrijf talrijker is, is de verdeling in 

sommige sectoren iets scheef. Dit is later rechtgetrokken in de herweging van de 

resultaten. De precieze uiteindelijke verdeling staat in Tabel 9. 

Tabel 9 Steekproef telefonische enquête 

 
kleinbedrijf 

(10 - 49 wp) 
middenbedrijf 
(50 - 249 wp) totaal 

industrie 61 38 99 

bouw 60 39 99 

groothandel 60 40 100 

transport en logistiek 52 48 100 

zakelijke dienstverlening 57 43 100 

totaal 290 208 498 

 Bron: Panteia, 2013. 

De tabel onthult dat de steekproef niet optelt tot 500 respondenten. Een nadere 

analyse van het enquêtebestand onthulde dat twee respondenten tot de verkeer-

de grootteklasse behoorden.  

 

Respons 

Er is vooraf geen selectie gemaakt van ondernemers die mogelijk bereidwillig 

zijn mee te werken aan de enquête. Om aan het gewenste aantal van 500 res-

pondenten te komen, zijn in totaal bijna 1.700 ondernemers in het MKB gebeld. 

De positieve respons is daarmee 29% zoals blijkt uit Tabel 10. De meest voor-

komende non-respons is een weigering medewerking te verlenen. Veel voorko-

mende redenen voor weigering zijn het ontbreken aan tijd of zin bij de onderne-
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mer en het tegen enquêtes zijn. De enquête is afgenomen door een hierin gespe-

cialiseerde afdeling binnen Panteia, tevens gevestigd in hetzelfde pand.  

Tabel 10 Respons telefonische enquête onder ondernemers in het MKB 

 type respons aantal % 

respons interview compleet 500 29% 

non-respons gedeeltelijk afgerond 105 6% 

 weigering 708 42% 

 nummer onbruikbaar 229 14% 

 overig 157 9% 

totaal  1.699 100% 

 Bron: Panteia, 2013. 

Herweging 

Om representatieve uitspraken te kunnen doen over aandelen bedrijven in gehe-

le sectoren of grootteklassen, wordt de steekproefverdeling hergewogen naar de 

populatieverdeling. Dit is gebeurd op basis van het aantal bedrijven in de popu-

latie. De respons op de enquête is zo herwogen dat de verdeling van het aantal 

bedrijven naar sector en grootteklasse overeenkomt met die van de populatie.  

 

Analyse enquête 

Veel vragen in de telefonische enquête zijn er op gericht de kennis van de on-

dernemer met betrekking tot leasing en factoring te testen. Daarom hebben zij 

een open karakter. Bepaalde antwoordcategorieën zijn vooraf gecodeerd, maar 

deze worden niet aan respondenten voorgelezen. Dit geeft de resultaten een ex-

tra flexibiliteit, maar vereist ook een extra hercodering van deze open antwoor-

den. Vragen met een substantieel deel open antwoorden zijn nader geanaly-

seerd. Waar mogelijk zijn antwoorden aan bestaande categorieën toegewezen en 

waar nodig zijn nieuwe antwoordcategorieën toegevoegd. 

 

Vragenli jst enquête 

Ten behoeve van de enquête is de volgende vragenlijst ontwikkeld. De lijst be-

staat uit diverse blokken: algemene vragen, kennisvragen, gebruiksvragen, toe-

gangsvragen en enkele afrondende vervolgvragen.  
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Uitgangspunt: 

 5 sectoren 

 industrie     SBI 10 - 18 (excl. 10.7); 22 - 32  

 groothandel    SBI 46 

 transport en logistiek   SBI 49 - 53  

 zakelijke dienstverlening (incl. ICT) SBI 62 - 63; 69 - 75; 78; 80 - 82 

 bouw     SBI 42 - 43  

 MKB-bedrijven (10 tot 250 wp) 

Disproportionele stratificatie 10 - 49 en 50 - 250 wp. 

 

 

INTRO 

Goedemorgen/-middag/-avond mevrouw/mijnheer, u spreekt met ... van Panteia. 

Wij onderzoeken in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken de ken-

nis van bedrijven over de financieringsinstrumenten autolease, algemene lease 

en factoring. Het doel van dit onderzoek is de positie van deze financieringsvor-

men voor het MKB in Nederland in kaart te brengen.  

 

Mag ik u voor dit onderzoek een aantal vragen stellen? 

 

1: ja 

2: nee 

 

Als INTRO is 1 dan door naar AB01 

Anders door naar EINDE 

 

Algemene bedrijfsgegevens 

 
Vraag AB01 

Ik wil graag beginnen met het stellen van een aantal algemene vragen. 

 

Wat is uw functie? 

1:   (algemeen) directeur 

2:   CFO/financieel manager 

3:   anders, namelijk… 

 

Vraag AB02 

Hoeveel personen, inclusief uzelf, werken er op dit moment in uw bedrijf? Daar-

mee bedoel ik alle werkzame personen, dus ook tijdelijke krachten, parttimers, 

meewerkende familieleden en eigenaren. Uitzendkrachten en gedetacheerden 

tellen niet mee. 

 

Mocht uw bedrijf uit meerdere vestigingen bestaan, dan gaat het om het totaal 

van alle Nederlandse vestigingen.  

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 

Als AB02 is minder dan 10 dan door naar EINDE 

Anders door naar AB03 
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Vraag AB03 

In welk jaar is uw bedrijf opgericht? 

 

ENQ: Vragen om een jaartal, niet een x aantal jaren geleden. 

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 

Vraag AB04 

Wat was in 2011 ongeveer de jaaromzet van uw bedrijf in Nederland? 

 

1:   < €100 duizend 

2:   €100 < 250 duizend 

3:   €250 < 500 duizend 

4:   €500 < 1 miljoen 

5:   €1 < 5 miljoen 

6:   €5 < 10 miljoen 

7:   €10 < 25 miljoen 

8:   €25 < 50 miljoen 

9:   €50 miljoen of meer 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag AB05 

Wat was in 2011 ongeveer het percentage eigen vermogen in uw bedrijf? 

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 

Vraag KV01 

Bent u met de volgende financieringsinstrumenten bekend? 

 

ENQ: Het gaat bij deze vraag om de bekendheid van de respondent met de fi-

nancieringsvorm, niet ervaring met of gebruik van de instrumenten. 

 

1:   autolease: het leasen van personenauto’s en bestelauto’s  

2:   algemene lease: het leasen van kapitaalgoederen met een zakelijke toepas-

sing, zoals vrachtwagens, bedrijfsmachines en kopieerapparatuur  

3:   factoring 

 

Als KV01 is drie keer ‘nee’ dan door naar KV14 

Anders door naar KV02 
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Vraag KV02 

Via welk kanaal liep uw eerste kennismaking hiermee?  

 

ENQ: meerdere antwoorden mogelijk. 

 

1:   via een financieel adviseur/accountant/tussenpersoon 

2:   via de bank 

3:   via de lease- of factoringmaatschappij 

3:   tijdens studie/opleiding 

4:   via een kennis/collega 

5:   via een leverancier of vendor (verkoper van het object, bijv. autodealer) 

6:   vakliteratuur 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV03 

Als uw bedrijf financiering zoekt, aan welke vormen van financiering denkt u dan 

het eerst? 

 

ENQ: meerdere antwoorden mogelijk 

ENQ: antwoorden als ‘operational lease’ en ‘financial lease’ zijn vormen van lea-

se, in dat geval vragen of dit betrekking heeft op autolease (6) of algemene lea-

se (7) 

 

1:   bancair krediet 

2:   vrienden/familie/kennissen 

3:   privévermogen ondernemer(s) 

4:   aandeelhouders 

5:   (informele) investeerders, participatiemaatschappijen, business angels  

6:   autolease 

7:   algemene of equipment lease 

8:   factoring 

9:   huur  

10:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV04 

Kunt u in een rapportcijfer uitdrukken in welke mate u een positief of negatief 

beeld heeft van...? (1=zeer negatief; 10=zeer positief) 

 

1:   autolease 

2:   algemene lease 

3:   factoring 
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Vraag KV05 

Als vraag KV01_1 is ‘ja’ 

Welke voordelen biedt autolease volgens u? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   werkkapitaal blijft intact 

2:   vaste maandlasten/beheersing van de kosten 

3:   gebruikersgemak (service, onderhoud en brandstofkosten inbegrepen) 

4:   betalen in termijnen (hoeft niet in 1x betalen) 

5:   flexibiliteit 

6:   leaseauto is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde  

7:   voorziet snel in mobiliteitsbehoefte 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV06 

Als vraag KV01_1 is ‘ja’ 

En welke nadelen kunt u noemen? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   leasing is duur  

2:   minder inzichtelijk (alle kosten in één maandbedrag) 

3:   hoge kosten uittreden/openbreken contract 

4:   lang vast aan leasecontract 

5:   voorkeur voor auto in eigen bezit 

6:   onbekendheid met leasing/leasemaatschappijen 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

8:   kan de auto niet langer dan 4/5 jaar leasen (wil langer doorrijden) 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV07 

Als vraag KV01_1 is ‘ja’ 

Kunt u bedrijfssituaties noemen waarin autolease interessant is voor bedrijven? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. Het uit handen nemen van onderhoud 

e.d. van de auto valt onder antwoordcategorie 2. Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

1:   onvoldoende eigen vermogen/werkkapitaal/liquiditeit 

2:   bedrijf wil zich richten op kernactiviteiten 

3:   behoefte aan flexibiliteit 

4:   startend bedrijf 

5:   groeiend bedrijf 

6:   tijden van crisis 

7:   bedrijf komt niet in aanmerking voor bancair krediet 

8:   bedrijf wil geen bedrijfsauto’s op de balans 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag KV08 

Als vraag KV01_2 is ‘ja’ 

Welke voordelen biedt algemene lease volgens u? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   werkkapitaal blijft intact 

2:   vaste maandlasten/beheersing van de kosten 

3:   gebruikersgemak (service, onderhoud inbegrepen) 

4:   betalen in termijnen (hoeft niet in 1x betalen) 

5:   flexibiliteit 

6:   object staat niet op de balans 

7:   directe beschikking over het object 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV09 

Als vraag KV01_2 is ‘ja’ 

En welke nadelen kunt u noemen? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

1:   leasing is duur  

2:   minder inzichtelijk (alle kosten in één maandbedrag) 

3:   hoge kosten uittreden/openbreken contract 

4:   lang vast aan leasecontract 

5:   voorkeur voor object in eigen bezit 

6:   onbekendheid met leasing/leasemaatschappijen 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

8:   gewenste object kan niet worden geleaset 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV10 

Als vraag KV01_2 is ‘ja’ 

Kunt u bedrijfssituaties noemen waarin algemene lease interessant is voor be-

drijven? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. Het uit handen nemen van onderhoud 

van het kapitaalgoed valt onder antwoordcategorie 2. Meerdere antwoorden mo-

gelijk. 

 

1:   onvoldoende eigen vermogen/werkkapitaal  

2:   bedrijf wil zich richten op kernactiviteiten 

3:   startend bedrijf 

4:   groeiend bedrijf 

5:   tijden van crisis 

6:   bedrijf komt niet in aanmerking voor bancair krediet 

7:   bedrijf is kapitaalintensief 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag KV11 

Als vraag KV01_3 is ‘ja’ 

Welke voordelen biedt factoring volgens u? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. Antwoorden als ‘innen openstaande reke-

ningen wordt verzorgd’ en ‘ander bedrijf gaat achter debiteuren aan’ vallen ook 

onder antwoordcategorie 3. Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

1:   voorziet direct in werkkapitaal/cash 

2:   financiering groeit mee met het bedrijf 

3:   neemt afhandeling en administratie (beheer) debiteuren uit handen 

4:   risico betaling door debiteuren wordt overgenomen door factoringmaat-

schappij  

5:   flexibiliteit (inclusief om schommelingen in seizoenspatronen) 

6:   gebruiksgemak 

7:   factor verstrekt kennis en inzicht in debiteuren 

8:   biedt alternatief voor bankkrediet 

9:   bestaand krediet elders inzetbaar 

10: anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV12 

Als vraag KV01_3 is ‘ja’ 

En welke nadelen kent u? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   factoring is duur 

2:   slechte invloed op relatie met klanten en afnemers 

3:   factoringmaatschappij erg kieskeurig in keuze vorderingen 

4:   hoge administratieve lasten 

5:   (te) hoge eis aan bedrijfsomzet 

6:   onbekendheid met factoring 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV13 

Als vraag KV01_3 is ‘ja’ 

Kunt u bedrijfssituaties noemen waarin factoring interessant is voor bedrijven? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen, meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   groeiend bedrijf 

2:   startend bedrijf 

3:   seizoensgebonden bedrijfsvoering 

4:   internationale handel 

5:   groot aantal afnemers 

6:   eigen bedrijf te risicovol voor banklening 

7:   in het geval van een doorstart van het bedrijf 

8:   pure noodzaak 

9:   anders, namelijk ... 
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999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV14 

Kunt u een rapportcijfer geven voor de kennis in uw sector op het gebied van...? 

(1=zeer laag; 10=zeer hoog) 

 

1:   autolease 

2:   algemene lease 

3:   factoring 

 

Vraag KV15 

Als vraag KV14_1 lager is dan een 6 

 

Hoe komt het dat de kennis van autolease in uw sector onvoldoende is? 

 

1:   onvoldoende aanbod 

2:   leasemaatschappijen brengen het onvoldoende onder de aandacht 

3:   bedrijven hebben te weinig kennis van financieringsinstrumenten 

4:   banken of financieel adviseurs wijzen niet op de mogelijkheden 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV16 

Als vraag KV14_2 lager is dan een 6 

 

Hoe komt het dat de kennis van algemene lease in uw sector onvoldoende is? 

 

1:   onvoldoende aanbod 

2:   leasemaatschappijen brengen het onvoldoende onder de aandacht 

3:   bedrijven hebben te weinig kennis van financieringsinstrumenten 

4:   banken of financieel adviseurs wijzen niet op de mogelijkheden 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV17 

Als vraag KV14_3 lager is dan een 6 

 

Hoe komt het dat de kennis van factoring in uw sector onvoldoende is? 

 

1:   onvoldoende aanbod 

2:   factoringmaatschappijen brengen het onvoldoende onder de aandacht 

3:   bedrijven hebben te weinig kennis van financieringsinstrumenten 

4:   banken of financieel adviseurs wijzen niet op de mogelijkheden 

5:   negatief imago 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag KV18 

Gebeurt er volgens u voldoende om leasing en factoring in uw sector onder de 

aandacht te brengen? (ja/nee) 

 

1:   autolease 

2:   algemene lease 

3:   factoring 

 

Vraag KV19 

Als vraag KV14_1 of KV14_2 of KV14_3 lager is dan een 6 

 

Door wie kan de kennis over leasing en factoring worden vergroot? 

 

ENQ: meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   financieel adviseur/accountant/tussenpersoon 

2:   bank 

3:   lease- of factoringmaatschappij 

4:   dealers (autodealer, aanbieder kapitaalgoederen) 

5:   overheid 

6:   brancheorganisaties 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV19A 

Als vraag KV14_1 of KV14_2 of KV14_3 lager is dan een 6 

 

Op welke manier kan dit het best gebeuren? 

 

1:   informatiepakket (brochures, folders) 

2:   online informatie (e-mail, websites) 

3:   meer aandacht in (financieel) onderwijs 

4:   branchebijeenkomsten 

5:   media (kranten, radio, tv) 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV20 

Hoe schat u de kansen voor autolease in uw sector in? Is dat... 

 

1:   zeer slecht 

2:   slecht 

3:   neutraal 

4:   goed 

5:   zeer goed 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag KV21 

Hoe schat u de kansen voor algemene lease in uw sector in? Is dat... 

 

1:   zeer slecht 

2:   slecht 

3:   neutraal 

4:   goed 

5:   zeer goed 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag KV22 

Hoe schat u de kansen voor factoring in uw sector in? Is dat... 

 

1:   zeer slecht 

2:   slecht 

3:   neutraal 

4:   goed 

5:   zeer goed 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Als KV01 is 4 dan door naar EINDE 

Anders door naar GV01 

 

Vraag GV01 

Heeft uw bedrijf in de laatste twee jaar financiering gezocht via ...? 

 

1:   autolease 

2:   algemene lease 

3:   factoring 

 

Vraag GV06 

Als GV01_1 is ‘ja’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om van autolease gebruik te maken? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

 

1:   werkkapitaal blijft intact 

2:   vaste maandlasten/beheersing van de kosten 

3:   gebruikersgemak (service, onderhoud en brandstofkosten inbegrepen) 

4:   betalen in termijnen (hoeft niet in 1x betalen) 

5:   flexibiliteit 

6:   leaseauto is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde  

7:   voorziet snel in mobiliteitsbehoefte 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag GV07 

Als GV01_2 is ‘ja’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om van algemene lease gebruik te 

maken? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

 

1:   werkkapitaal blijft intact 

2:   vaste maandlasten/beheersing van de kosten 

3:   gebruikersgemak (service, onderhoud inbegrepen) 

4:   betalen in termijnen (hoeft niet in 1x betalen) 

5:   flexibiliteit 

6:   object staat niet op de balans 

7:   directe beschikking over het object 

9:   anders, namelijk ...  

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag GV08 

Als GV01_3 is ‘ja’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om van factoring gebruik te maken? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

 

1:   voorziet direct in werkkapitaal/cash 

2:   financiering groeit mee met het bedrijf 

3:   neemt afhandeling en administratie (beheer) debiteuren uit handen 

4:   risico betaling door debiteuren wordt overgenomen door factoringmaat-

schappij  

5:   flexibiliteit (inclusief om schommelingen in seizoenspatronen) 

6:   gebruiksgemak 

7:   factor verstrekt kennis en inzicht in debiteuren 

8:   biedt alternatief voor bankkrediet 

9:   bestaand krediet elders inzetbaar 

10:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag TV04 

Als KV01_1 is ‘ja’ & GV01_1 is ‘nee’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om geen gebruik te maken van auto-

lease? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

 

1:   leasing is duur  

2:   minder inzichtelijk (alle kosten in één maandbedrag) 

3:   hoge kosten uittreden/openbreken contract 

4:   lang vast aan leasecontract 

5:   voorkeur voor auto in eigen bezit 

6:   onbekendheid met leasing/leasemaatschappijen 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

8:   kan de auto niet langer dan 4/5 jaar leasen (wil langer doorrijden) 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag TV04A 

Als KV01_2 is ‘ja’ & GV01_2 is ‘nee’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om geen gebruik te maken van alge-

mene lease? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

 

1:   leasing is duur  

2:   minder inzichtelijk (alle kosten in één maandbedrag) 

3:   hoge kosten uittreden/openbreken contract 

4:   lang vast aan leasecontract 

5:   voorkeur voor object in eigen bezit 

6:   onbekendheid met leasing/leasemaatschappijen 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

8:   gewenste object kan niet worden geleaset 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag TV05 

Als KV01_3 is ‘ja’ & GV01_3 is ‘nee’ 

 

Wat was voor u de doorslaggevende reden om geen gebruik te maken van facto-

ring? 

 

ENQ: één mogelijkheid kiezen. 

ENQ: categorie 8 houdt in dat de afnemers eisen dat het bedrijf vorderingen niet 

door een factoringmaatschappij mag laten afhandelen 

 

1:   factoring is duur 

2:   slechte invloed op relatie met klanten en afnemers 

3:   factoringmaatschappij erg kieskeurig in keuze vorderingen 

4:   hoge administratieve lasten 

5:   (te) hoge eis aan bedrijfsomzet 

6:   onbekendheid met factoring 

7:   gemakkelijker andere financiering te krijgen 

8:   verpandingsverbod opgelegd door afnemers 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag GV02 

Als GV01_1 of GV01_2 of GV01_3 is ‘ja’ 

 

Via welk kanaal heeft u deze financiering gezocht? 

 

ENQ: meerdere antwoorden mogelijk 

 

1:   de huisbank 

2:   een andere dan de huisbank 

3:   een tussenpersoon (broker) of financieel adviseur 

4:   een dealer of leverancier van goederen (vendor) 

5:   een lease- of factoringmaatschappij 

6:   anders, namelijk ... 

 

Vraag GV03 

Als GV01_1 is ‘ja’ 

 

Werden uw aanvragen voor autolease hoofdzakelijk ... 

 

1:   toegekend 

2:   afgewezen 

3:   anders, namelijk...  

 

Vraag GV04 

Als GV01_2 is ‘ja’ 

 

Werden uw aanvragen voor algemene lease hoofdzakelijk ... 

 

1:   toegekend 

2:   afgewezen 

3:   anders, namelijk...  
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Vraag GV05 

 

Als GV01_3 is ‘ja’ 

 

Werden uw aanvragen voor factoring hoofdzakelijk ... 

 

1:   toegekend 

2:   afgewezen 

3:   anders, namelijk...  

 

Vraag GV09 

Bent u van plan in de toekomst gebruik te maken van...? 

 

1:   autolease 

2:   algemene lease 

3:   factoring 

 

Vraag GV10 

Als GV9_1 is nee 

 

Waarom niet? 

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 

Vraag GV11 

Als GV9_2 is nee 

 

Waarom niet? 

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 

Vraag GV12 

Als GV9_3 is nee 

 

Waarom niet? 

 

[open antwoord, weet niet/w.n.z. is 999] 

 



 

92  

Vraag TV01 

Als KV01_1 is ‘ja’ 

 

Kunt u eisen noemen waar een bedrijf aan moet voldoen als het autolease wil 

gebruiken? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. 

ENQ: Antwoorden als ‘begrotingen/jaarverslagen overleggen’ vallen onder (3) 

 

1:   goed onderbouwd ondernemersplan 

2:   voldoende kasstromen om aan verplichtingen te (blijven) voldoen 

3:   voldoen aan controle op financiële gegevens 

4:   voldoende geautomatiseerde administratie 

5:   auto moet voldoen aan eisen leasemaatschappij  

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag TV02 

Als KV01_2 is ‘ja’ 

 

Kunt u eisen noemen waar een bedrijf aan moet voldoen als het algemene lease 

wil gebruiken? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. 

ENQ: Antwoorden als ‘begrotingen/jaarverslagen overleggen’ vallen onder (3) 

 

1:   goed onderbouwd ondernemersplan 

2:   voldoende kasstromen om aan verplichtingen te (blijven) voldoen 

3:   voldoen aan controle op financiële gegevens 

4:   voldoende geautomatiseerde administratie 

5:   object moet voldoen aan eisen leasemaatschappij  

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag TV03 

Als KV01_3 is ‘ja’ 

 

Kunt u eisen noemen waar een bedrijf aan moet voldoen als het factoring wil ge-

bruiken? 

 

ENQ: Respondent zelf laten opnoemen. 

 

1:   elektronische administratie 

2:   debiteurenadministratie moet goed op orde zijn 

3:   vorderingen niet te risicovol 

4:   ondergrens bedrijfsomzet 

5:   voldoende operationele kasstromen 

9:   anders, namelijk ... 

999: weet niet/geen antwoord 
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Vraag TV06 

Als KV01_1 en/of KV01_2 is ‘ja’  

 

Hoe verhouden de kosten van leasen zich volgens u ten opzichte van een bank-

lening van vergelijkbare grootte? 

 

1:   kosten van (auto)lease zijn lager 

2:   kosten van (auto)lease zijn vergelijkbaar 

3:   kosten van (auto)lease zijn hoger 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag TV07 

Als KV01_3 is ‘ja’ 

 

Hoe verhouden de kosten van factoring zich volgens u ten opzichte van een 

banklening van vergelijkbare grootte? 

 

1:   kosten van factoring zijn lager 

2:   kosten van factoring zijn vergelijkbaar 

3:   kosten van factoring zijn hoger 

999: weet niet/geen antwoord 

 

Vraag VV01 

De vervolgfase van dit onderzoek zal bestaan uit enkele diepte-interviews met 

ondernemers die hebben deelgenomen aan deze enquête. Deze zullen plaatsvin-

den in de eerste helft van december. Bent u bereid hier aan mee te werken? 

 

ENQ: Het interview is bedoeld om wat dieper op de vragen in te gaan en een be-

ter beeld te krijgen van de ervaringen van de respondent. Een onderzoeker van 

Panteia zal bij de ondernemer langskomen voor een gesprek, dat ongeveer een 

uur zal duren. 

 

1:   ja 

2:   nee 

 

Als VV01 is ‘nee’ dan EINDE 

Anders door naar VV02 

 

Vraag VV02 

Als vraag VV01 is 1 

 

ENQ: Noteer naam bedrijf, naam respondent en telefoonnummer. 

 

EINDE 

Dan waren dit al mijn vragen. Ik dank u hartelijk voor uw medewerking en wens 

u nog een prettige dag/avond. 
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BIJLAGE III Tabellenboek 

Deze bijlage bevat een tabellenboek met daarin tabellen die de onderliggende 

data bevatten van alle grafieken in de hoofdtekst waarin percentages niet zijn 

opgenomen om de leesbaarheid van de figuur te bewaren. Dit tabellenboek is per 

hoofdstuk ingedeeld.  

 

TABELLENBOEK HOOFDSTUK 3 - LEASING EN FACTORING VERGELEKEN 

Tabel 11 Tabel bij Figuur 8: Kansen voor financieringsvormen (N = 498) 

 algemene lease autolease factoring 

zeer slecht 4,2 5,3 6,6 

slecht 23,1 17,5 27,3 

neutraal 6,4 6,1 7,3 

goed 43,8 54,0 23,3 

zeer goed 5,5 8,5 3,0 

weet niet/geen antwoord 17,1 8,7 32,5 

zeer slecht 4,2 5,3 6,6 

 Bron: Panteia, 2013. 
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TABELLENBOEK HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE LEASE NADER BEKEKEN 

 

Sommige van de volgende tabellen rapporteren percentages die niet nodig tot 

honderd optellen, omdat de respondenten van de enquête hierbij meerdere ant-

woorden konden geven. De totaalcategorie werd niet weergegeven in de betref-

fende figuur en is extra toegevoegd. 

Tabel 12 Tabel bij Figuur 9: Voordelen van algemene lease (N = 407) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

werkkapitaal 48,5 61,1 50,9 

vaste maandlasten 8,6 11,8 9,2 

gebruikersgemak 14,1 31,9 17,6 

betalen in termijnen 7,2 5,7 6,9 

flexibiliteit 3,4 3,4 3,4 

object niet op de balans 3,6 1,6 3,2 

directe beschikking over het object 5,7 2,9 5,2 

geen voordelen 6,3 3,0 5,6 

anders, namelijk: 7,7 8,7 7,9 

weet niet 20,2 8,9 18,0 

 Bron: Panteia, 2013. 

 

Tabel 13 Tabel bij Figuur 10: Nadelen van algemene lease (N = 407) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

leasing is duur 50,4 57,6 51,8 

minder inzichtelijk 1,2 1,3 1,2 

hoge uittredingskosten 4,6 6,7 5,0 

gebondenheid leasecontract 11,2 16,0 12,1 

voorkeur object in eigen bezit 8,0 5,0 7,4 

geen nadelen 5,7 7,7 6,1 

anders, namelijk: 8,8 12,6 9,5 

weet niet 20,9 9,6 18,7 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 14 Tabel bij Figuur 11: Kostenverhouding (auto)lease tot banklening (N = 407) 

 lager vergelijkbaar hoger weet niet 

industrie 11,0 13,5 59,6 16,0 

bouw 12,8 25,6 40,1 21,6 

groothandel 15,8 19,1 53,9 11,2 

transport en logistiek 22,0 22,2 42,4 13,4 

zakelijke dienstverlening 11,2 22,8 45,6 20,4 

totaal 13,4 20,4 49,3 16,9 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 15 Tabel bij Figuur 12: Interessante situaties algemene lease (N = 407) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

onvoldoende werkkapitaal 48,3 54,0 49,4 

richten op kernactiviteiten 3,4 8,3 4,4 

startend bedrijf 4,4 4,6 4,5 

groeiend bedrijf 5,6 6,5 5,8 

tijden van crisis 1,1 ,2 ,9 

krijgt geen banklening 4,7 8,1 5,4 

bedrijf is kapitaalintensief 3,0 4,7 3,4 

anders, namelijk: 13,1 15,8 13,6 

weet niet 29,9 15,4 27,1 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 16 Tabel bij Figuur 13: Eisen bedrijf voor algemene lease (N = 407) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

voldoende kasstromen 40,9 52,2 43,1 

controle financiële gegevens 7,8 7,5 7,7 

goed ondernemersplan 2,3 4,0 2,6 

kapitaalgoed voldoet aan eisen lessor 3,2 4,1 3,4 

anders, namelijk: 9,4 14,2 10,4 

weet niet 43,6 28,3 40,6 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 17 Tabel bij Figuur 15: Kansen algemene lease per sector (N = 498) 

 industrie bouw 

 

groothandel 

transport 

 en logistiek 

zakelijke 

dienstverlening 

zeer goed 2,8 1,8 1,4 2,9 7,8 

goed 15,1 19,4 22,0 13,9 32,1 

neutraal 6,6 3,4 8,2 7,3 5,9 

slecht 51,2 48,1 43,6 53,5 35,5 

zeer slecht 7,3 5,0 6,4 8,2 3,3 

weet niet 17,0 22,4 18,4 14,3 15,3 

 Bron: Panteia, 2013. 
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TABELLENBOEK HOOFDSTUK 5 - AUTOLEASE NADER BEKEKEN 

 

Sommige van de volgende tabellen rapporteren percentages die niet nodig tot 

honderd optellen, omdat de respondenten van de enquête hierbij meerdere ant-

woorden konden geven. De totaalcategorie werd niet weergegeven in de betref-

fende figuur en is extra toegevoegd. 

Tabel 18 Tabel bij Figuur 16: Voordelen van autolease (N = 470) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

werkkapitaal 46,0 50,8 46,9 

vaste maandlasten 14,1 16,7 14,5 

gebruikersgemak 31,2 46,2 34,0 

betalen in termijnen 4,7 4,3 4,6 

flexibiliteit 2,6 8,6 3,7 

secundaire arbeidsvoorwaarde 2,6 0,6 2,2 

mobiliteitsbehoefte snel voorzien 0,8 3,6 1,3 

auto is niet je eigendom 4,9 2,4 4,4 

geen voordelen 13,1 4,8 11,5 

anders, namelijk: 10,6 12,2 10,9 

weet niet 7,0 2,4 6,1 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 19 Tabel bij Figuur 17: Nadelen van autolease (N = 470) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

autolease is duur 58,9 57,6 58,7 

minder inzichtelijk 2,2 3,7 2,5 

hoge uittredingskosten 4,5 8,8 5,3 

gebondenheid leasecontract 13,8 22,1 15,4 

voorkeur auto in eigen bezit 7,4 2,9 6,6 

wil langer doorrijden 1,0 1,2 1,0 

geen nadelen 8,6 9,0 8,7 

anders, namelijk: 12,3 9,1 11,7 

weet niet 10,4 4,6 9,3 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 20 Tabel bij Figuur 18: Kostenverhouding (auto)lease tot banklening (N = 479) 

 lager vergelijkbaar hoger weet niet 

industrie 11,0 13,5 59,6 16,0 

bouw 12,8 25,6 40,1 21,6 

groothandel 15,8 19,1 53,9 11,2 

transport en logistiek 22,0 22,2 42,4 13,4 

zakelijke dienstverlening 11,2 22,8 45,6 20,4 

totaal 13,4 20,4 49,3 16,9 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 21 Tabel bij Figuur 19: Interessante situaties autolease (N = 471) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

onvoldoende werkkapitaal 45,3 46,6 45,5 

richten op kernactiviteiten 6,6 11,5 7,5 

behoefte aan flexibiliteit 6,5 7,8 6,7 

startend bedrijf 3,5 3,6 3,6 

groeiend bedrijf 3,3 6,1 3,8 

tijden van crisis 0,8 0,0 0,7 

krijgt geen banklening 2,2 5,2 2,8 

geen bedrijfsauto's op balans 1,8 2,7 2,0 

groot wagenpark 6,6 9,2 7,1 

veel medewerkers buitendienst 6,6 6,7 6,6 

anders, namelijk: 16,1 17,9 16,4 

weet niet 17,6 10,6 16,3 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 22 Tabel bij Figuur 20: Eisen bedrijf voor autolease (N = 471) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

financiële gezondheid 47,3 49,0 47,6 

financiële gegevens overleggen 9,9 8,2 9,6 

auto moet voldoen aan eisen 1,7 1,4 1,7 

goed ondernemersplan 1,3 3,2 1,6 

geautomatiseerde administratie 0,6 0,6 0,6 

anders, namelijk: 11,3 14,9 12,0 

weet niet 41,3 33,7 39,9 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 23 Tabel bij Figuur 22: Kansen autolease per sector (N = 498) 

 industrie bouw 

gGroothandel transport 

 en logistiek 

zakelijke 

dienstverlening 

zeer goed 4,6 1,8 1,4 4,3 9,4 

goed 12,4 17,3 14,8 9,3 24,3 

neutraal 6,7 5,6 5,0 9,0 5,6 

slecht 57,4 57,3 58,8 61,8 45,8 

zeer slecht 8,4 6,0 8,0 10,7 9,0 

weet niet 10,4 12,0 12,0 4,8 5,8 

 Bron: Panteia, 2013. 
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TABELLENBOEK HOOFDSTUK 6 - FACTORING NADER BEKEKEN 

 

Sommige van de volgende tabellen rapporteren percentages die niet nodig tot 

honderd optellen, omdat de respondenten van de enquête hierbij meerdere ant-

woorden konden geven. De totaalcategorie werd niet weergegeven in de betref-

fende figuur en is extra toegevoegd. 

Tabel 24 Tabel bij Figuur 23: Voordelen van factoring (N = 308) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

direct werkkapitaal 46,5 56,6 48,6 

groeit mee met bedrijf 0,3 0,7 0,4 

beheer debiteuren uit handen 24,5 21,2 23,8 

betalingsrisico naar factor 19,5 22,0 20,0 

flexibiliteit 2,0 1,0 1,8 

gebruiksgemak 2,0 5,2 2,7 

factor heeft kennis en inzicht 0,9 0,7 0,8 

alternatief voor banklening 0,0 1,4 0,3 

bestaand krediet elders inzetbaar 0,0 0,3 0,1 

geen voordelen 4,5 6,8 5,0 

anders, namelijk: 6,1 7,6 6,4 

weet niet 17,3 8,0 15,4 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 25 Tabel bij Figuur 24: Nadelen van factoring (N = 308) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

factoring is duur 58,4 60,2 58,8 

invloed relatie klanten 25,7 24,0 25,3 

factor kieskeurig in vorderingen 5,9 1,8 5,1 

hoge administratieve lasten 3,7 4,5 3,8 

geen nadelen 0,9 4,1 1,6 

anders, namelijk: 9,2 13,4 10,1 

weet niet 18,6 12,4 17,3 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 26 Tabel bij Figuur 25: Kostenverhouding factoring tot banklening (N = 308) 

 lager vergelijkbaar hoger weet niet 

industrie 4,3 9,2 63,7 22,9 

bouw 6,5 4,7 44,2 44,6 

groothandel 7,1 7,1 54,7 31,2 

transport en logistiek 8,4 7,2 54,0 30,4 

zakelijke dienstverlening 3,2 0,0 53,6 43,2 

totaal 5,2 4,9 55,1 34,8 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 27 Tabel bij Figuur 26: Interessante situaties factoring (N = 308) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

groeiend bedrijf 5,1 6,7 5,4 

startend bedrijf 4,2 5,8 4,5 

seizoensgebonden bedrijfsvoering 2,6 1,7 2,4 

internationale handel 0,0 3,7 0,8 

groot aantal afnemers 9,7 6,3 9,0 

krijgt geen banklening 3,0 3,9 3,2 

doorstart bedrijf 0,4 0,7 0,4 

pure noodzaak 7,6 13,2 8,8 

onvoldoende werkkapitaal 14,2 19,0 15,2 

onvoldoende capaciteit 4,1 3,8 4,1 

anders, namelijk: 31,3 33,1 31,7 

weet niet 26,1 14,8 23,7 

 Bron: Panteia, 2013. 

Tabel 28 Tabel bij Figuur 27: Eisen bedrijf voor factoring (N = 308) 

 kleinbedrijf middenbedrijf totaal 

debiteurenadministratie op orde 12,9 14,8 13,3 

voldoende kasstromen 12,9 14,1 13,2 

vorderingen niet te risicovol 12,1 12,6 12,2 

ondergrens bedrijfsomzet 5,6 4,2 5,3 

anders, namelijk: 10,4 19,8 12,4 

weet niet 54,3 44,4 52,2 

 Bron: Panteia, 2013. 
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Tabel 29 Tabel bij Figuur 29: Kansen algemene lease per sector (N = 498) 

 industrie bouw 

 

groothandel 

transport 

 en logistiek 

zakelijke 

dienstverlening 

zeer goed 1,8 10,5 2,2 4,3 11,2 

goed 31,2 17,5 31,8 18,4 28,4 

neutraal 5,9 4,2 5,8 4,9 10,8 

slecht 26,1 30,7 23,0 32,0 16,9 

zeer slecht 2,1 2,9 4,0 3,4 2,8 

weet niet 32,9 34,2 33,2 37,0 29,8 

 Bron: Panteia, 2013. 
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De resultaten van het Programma MKB en Ondernemerschap worden in twee 

reeksen gepubliceerd, te weten: Research Reports en Publieksrapportages. De 

meest recente rapporten staan (downloadable) op: www.ondernemerschap.nl. 
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