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In 2011 heb ik de Amsterdamse vestiging van 
een Brits advocatenkantoor vaarwel gezegd 
om bij een van de grootste kantoren in Oost-
Nederland, KienhuisHoving, de uitdaging aan 
te gaan een banking & finance praktijk op te 
zetten. Lange tijd verkeerden ondernemers in 
de - onjuiste - veronderstelling dat juridisch 
banking & finance advies vooral in een 
behoefte voorzag van bedrijven gevestigd 
in de Randstad, vooral Amsterdam. In de 
afgelopen maanden heb ik ervaren dat ook 
ondernemingen buiten de Randstad vragen 
hebben op dat gebied van het financiële recht. 
En dat ze die bij voorkeur dichter bij huis, door 
hun vaste kantoor en tegen een aantrekkelijker 
tarief dan in de Randstad gebruikelijk, 
beantwoord zouden willen zien. Maar welk 
soort kwesties betreft dit dan? Na een aantal 
maanden praktijk in Enschede kan ik de 
volgende tussenbalans opmaken.

Kredietfaciliteiten. Een aanzienlijk 
aantal zaken die tot nu toe op mijn bureau 
belandden betreffen ondernemers die worden 
geconfronteerd met financiers, meestal 
banken, die onder het mom van veranderende 
marktomstandigheden, gewijzigde interne 
richtlijnen en voortschrijdend inzicht, 
(redelijk) plotseling de voorwaarden van de 
lopende kredietverlening aanpassen. Meestal 
in het nadeel van de debiteur. Banken hebben 
weliswaar in hun voorwaarden expliciet 
bedongen dat zij tot een dergelijke eenzijdige 
wijziging gerechtigd zijn, maar zijn bij het 
uitoefenen daarvan wel gebonden aan bepaalde 
in de rechtspraak en literatuur ontwikkelde 

eisen, waaronder de proportionaliteit en 
subsidiariteit. Ik heb geconstateerd dat niet alle 
banken zich bewust (willen) zijn van deze eisen 
en dat daarom debiteuren die met een nadelige 
wijziging worden geconfronteerd daartegen 
nog wel verweermogelijkheden hebben. Mijn 
advies is om vroegtijdig juridische bijstand te 
zoeken, bij voorkeur bij het onderhandelen van 
de kredietovereenkomst.

Projectfinanciering. De Rijksoverheid 
gebruikt waar mogelijk bij voorkeur 
DBFM(O)-contracten bij de realisatie van grote 
publieke werken, zoals snelwegen. DBFM(O)- 
contracten zijn geïntegreerde overeenkomsten, 
waarbij de overheid de opdrachtnemer het 
ontwerp (Design), bouw (Build), onderhoud 
(Maintenance) en eventueel exploitatie 
(Operation) van het werk opdraagt en ook de 
financiering (Finance) daarvan. De overheid 
betaalt dan ook niet voor een product 
(bijvoorbeeld een snelweg), maar voor de 
afname van een dienst (de beschikbaarstelling 
van die weg). Deze dienst wordt gedurende 
langere tijd afgenomen en de overheid 
betaalt aan de opdrachtnemer gedurende die 
looptijd periodieke vergoedingen voor die 
dienstverlening (beschikbaarheidsvergoeding). 
De overheid heeft uitgesproken dat zij graag 
ziet dat, waar mogelijk, ook lagere overheden 
via DBFM(O)-contracten hun werken 
laten uitvoeren. Dus ook bij projecten van 
geringere omvang dan tot nu toe gebruikelijk. 
De verwachting is dat daarmee in de nabije 
toekomst de markt, vanwege door de overheid 
aan te besteden werken door middel van 

DBFM(O)-contracten, omvangrijker wordt. Dit 
biedt mooie kansen voor meer regionaal en/of 
lokaal georiënteerde bouwondernemingen.

Crowdfunding. In tijden van krappere 
financieringsmogelijkheden en verscherpte 
toezichtsregelgeving (waardoor banken 
nog voorzichtiger zijn dan in een normale 
economische situatie) zoeken ondernemingen 
naar andere manieren om hun bedrijf 
te financieren. Eén van die manieren is 
het rechtstreeks betrekken van publiek 
(crowdfunding), maar men moet voorzichtig 
zijn om geen financiële toezichtsregels te 
overtreden. Met behulp van een juiste juridische 
structurering van crowdfunding kan dit worden 
voorkomen.

Tenslotte. Hierboven heb ik drie trends 
geschetst die ik in relatief korte tijd hier 
heb waargenomen. Indien u nog andere 
bewegingen ziet die van belang kunnen 
zijn, nodig ik u graag uit van u te laten 
horen. Wellicht kan ik daar bij een volgende 
gelegenheid dan verder op ingaan.
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DE IDEALE LOCATIE VOOR UW VERGADERING, 
ZAKELIJK EVENEMENT OF BIJEENKOMST

Bent u op zoek naar een inspirerende vergaderlocatie, 

een sfeervolle plek voor een bedrijfsevenement of een 

exclusieve ruimte voor bijeenkomsten met zakelijke 

relaties? In De Grolsch Veste, het moderne en 

veelzijdige onderkomen van FC Twente, vindt u voor 

ieder zakelijk doel een passende oplossing. 

 

Ruik het gras en laat De Grolsch Veste de basis zijn 
om met uw bedrijf tot topprestaties te komen.  
FC Twente Meetings & Events geeft u de perfecte 
voorzet op maat, het binnen koppen laten we aan u 
over! 
 
Bereik ons via meetingsenevents@fctwente.nl, 
053 8525 525 of kijk op  
http://www.fctwente.nl/de-grolsch-veste

•  Een aansprekende en inspirerende locatie 

•  Moderne, sfeervolle zalen met uitstekende faciliteiten 

•  Uniek uitzicht vanuit uw vergaderlocatie

•  Uitstekende gratis parkeervoorzieningen

•  Perfect bereikbaar met het openbaar vervoer

•  Uitgebreide cateringmogelijkheden

•  Mogelijkheid tot gebruik LED-boarding, videowalls of intern tv-circuit

•  Mogelijkheid tot videoconferencing 

•  Voeg een stadiontour toe aan uw bijeenkomst en neem een exclusief kijkje in de        

    catacomben van De Grolsch Veste
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