


Masterclass Wonen & Zorg

Alternatieve financiering

Agenda:

• Introductie Ilfa

• Roadmap financiering

• Nieuwe werkelijkheid

• Obligatie 2.0

• Juridische kaders

• Werkt het?



Al 26 jaar pragmatische ondersteuning
Alles in eigen beheer!





Klassieke financieringsleer

Ilfa roadmap

• Vertaling van 26 jaar ervaring

• Voorkomt dat je met een onvoldoende onderbouwde vraag de 
markt betreedt

• Financiële markt (h)erkent deze aanpak:



Uitdaging bij het zoeken naar financiering



Vermogensopbouw

Uitdaging voor elke non-profit organisatie



Obligatie 2.0

Oude vorm in een nieuw jasje

• Financiering is de meest pure vorm

• Verhandelbaar waardebewijs met harde wettelijke kaders

• Vertegenwoordigt een vordering, er ontstaat geen 
eigendomsverhouding

• Kan een conversierecht naar aandelen in zich hebben

• Qua leningvoorwaarden nagenoeg vormvrij

• Verhandelbaar via diverse kanalen

• Aanvullend of in plaats van bankfinanciering



Juridische aspecten

Lening aanbieden aan > 1partij = obligatie

Wettelijk kader:

• Wet financieel toezicht (Wft)
• Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP)
• Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering 

(Wwft)
• Europese richtlijn beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen (AIFM richtlijn)

Toezichthouders:

• Autoriteit Financiële markten (AFM)
• De Nederlandse Bank (DNB)



Prospectus

Verplicht bij de uitgifte van een verhandelbaar effect

• AFM toets op:
➢ volledigheid
➢ begrijpelijkheid
➢ consistentie

• Vaste volgorde opbouw document

• Hoge eisen aan de risicoparagraaf

• Vrijstellingen:
➢ Emissie < € 5.000.000,- per 12 maanden
➢ Minimale inleg > € 100.000,-
➢ Alleen aan gekwalificeerde beleggers
➢ Minder dan 150 niet-gekwalificeerde beleggers
➢ Non-profit



Werkt het?



Voorbeelden

Adrianohuis

• Zorginstelling (WLZ) voor jongeren met verstandelijke 
beperking en gedragsproblemen

• Triodos Bank 1e hypotheekhouder

• Hoofdsom € 700.000,-

• Rente 5,5%

• Looptijd 7 jaar



Voorbeeld II

Bernhoven

• Ziekenhuis dat eigendom wilde worden van haar stakeholders

• Bernhoven I is een schenking aan het personeel

• Bernhoven I t/m IV kunnen converteren naar aandelen zodra 
winstuitkering is toegestaan 

• Rente 4%

• Looptijd 10 jaar

• Status -> Bernhoven VI en VII staan momenteel open voor 
inschrijving

• Totaal geplaatst € 6.800.000,-




