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Even voorstellen…



Waarom zijn jullie hier?
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Doel van deze sessie



Informeren over Ketenfinanciering 

zodat jullie bewuste keuzes kunnen maken en 

kansen kunnen pakken.

• Wat is ketenfinanciering? 

• Hoe werkt het en wat zijn de voordelen en 

risico’s?

• Wat zijn de kansen voor logistiek 

dienstverleners? 

• Hoe kunnen jullie hierop inspelen?

Doel van deze sessie

4



Wereld handel: 

Import van bijv. China naar West Europa

• Complexe keten

• Veel spelers/partijen

• Veel activiteiten, informatie en documenten

De Keten
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supplier
(raw materials)

retailerseller/
producer

distribution
center

warehouse carrier importer



$

Veel voorkomende problemen in deze keten
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Gebrek aan inzicht in 

Duurzaamheid en 

Ecologische mogelijkheden

Complex eco-systeem en 
gebrek aan Transparantie

Inefficiënt Proces, veel

dubbel en handmatig werk

Gebrek aan Vertrouwen

mbt Kwaliteit, Levering 

en Betaling

Problemen met 

Werkkapitaal en gebrek

aan (gunstige) Financiering

Consequenties:
• Verlenging doorlooptijd
• Problemen en geschillen
• Verspilling tijd & geld



het optimaliseren van de financiering tussen bedrijven en het integreren van de
financiële processen in de fysieke- en informatie-stromen.

Ketenfinanciering

Leverancier Productie Handel Detaillist Consument

Goederenstroom Informatiestroom Financiële stroom



Het optimaliseren van de financiering tussen bedrijven genereert een win-win situatie 
voor beide bedrijven en de financieel dienstverlener.

Doelen van Ketenfinanciering

Doelen ketenfinanciering

verbeteren 
van financiële 
positie van alle 
partijen in de 

keten

verlagen van 
kosten

spreiden
van financiële 

risico’s 

creëren van 
waarde



Vormen van Operationele Ketenfinanciering

Pre-shipment Post-shipmentIn-transit

• Purchase Order 
financiering

• Grondstof financiering
• Voorschotten

• (Zeilende) Voorraad 
financiering

• Inkoop financiering

• Reverse Factoring
• Dynamic Discounting
• Debiteuren financiering

supplier
(raw materials)

retailerseller/
producer

distribution
center

warehouse carrier importer



Hoe werkt het? Voorbeeld Reverse Factoring
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1. Ontvangst order (business as usual)

2. Versturen van product/dienst en factuur 
(business as usual)

3. Accorderen van de factuur via platform 
(nieuw)

4. Leverancier verzoekt om uitbetaling (of 
autotrading)

5. ING betaalt factuur minus een discount (fee)

6. Afnemer betaalt ING de factuur op vervaldag

1

2

65 34

Ketenfinanciering heeft twee belangrijke uitgangspunten:
1. Hoge kredietwaardige Afnemer en een Leverancier met een behoefte voor extra financiering.
2. Verschil in kosten om kapitaal te verkrijgen uitbuiten om voor de leverancier goedkopere 

financiering te verkrijgen.



Voordelen ‘Afnemer’:
• Nauwere samenwerking/binding met de leverancier. 
• Grote afnemers hebben belang bij een ongestoorde productie en een 

sterkere keten om continuïteit te waarborgen.
• Basis om commerciële voorwaarden te verbeteren, zoals een gunstigere 

betalingstermijn of eventueel een korting op de goederen prijs.
• Geen kosten voor de afnemer: via de discount betaalt de leverancier voor het 

financiële product, en niet de afnemer.

Voordelen ‘Leverancier’:
• Verkorten van hun cash conversion cycle.
• Kan direct over liquiditeit beschikken tegen gunstigere condities als gevolg van 

een betere rating van de afnemer: Directe uitbetaling (100% -/- discount fee).
• Stabielere en meer voorspelbare cash flow.
• Geen risico op non betaling.

Voordelen van Ketenfinanciering: krachten bundelen
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Risico’s in de Supply Chain

Pre-shipment Post-shipmentIn-transit

supplier
(raw materials)

retailerseller/
producer

distribution
center

warehouse carrier importer

• Geografische locatie
• Supply risico 

(beschikbaarheid, kwaliteit 
en prijs grondstoffen)

• Performance risico (o.a. 
productie en kwaliteit)

• Faillisement risico

• Geografische locatie
• Transport risico
• Port handling risico
• Faillisement risico

logistiek dienstverlener

• Geografische locatie
• Faillisement en 

betalings risico

Risico



Risico’s verlagen door data en informatie te digitaliseren en 
centraliseren
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DATA

RISK
Digitale platformen en systemen
centraliseren relevante data over de 
status van orders en de behorende
goederen en slaan de belangrijke
documenten op.

De beschikbaarheid van deze data 
en documenten zal het financiële
risico reduceren en daardoor nieuwe
vormen van ketenfinanciering
mogelijk maken.



Ook voor Logistiek Dienstverleners zijn er nieuwe kansen!

supplier
(raw materials)

retailerseller/
producer

distribution
center

warehouse carrier importer

Transport van goederen (en grondstoffen)

Regisseren van de gehele keten

Aanbieden van Data

Aanbieden van 
Voorraad financiering

Aanbieden van 
Voorraad financiering

Zelf gebruik maken van Ketenfinanciering aangeboden door uw klanten

Kwaliteits-inspectie; Opslag van goederen; Boeken van Transport; Douane afhandeling; etc.



Waarom zou jij Ketenfinanciering willen krijgen?
• Verkorten van je cash conversion cycle.
• Direct over liquiditeit beschikken: Directe uitbetaling (100% -/- discount fee).
• Stabielere en meer voorspelbare cash flow.
• Geen risico op non betaling.

Waarom zou jouw klant Ketenfinanciering aan jou aanbieden?
• Logistiek dienstverleners voor langere tijd aan zich binden
• Versterken en verduurzamen van de supply chain
• Betalingstermijnen van verschillende leveranciers harmoniseren

Waarom zou jij Data en/of Ketenfinanciering aan jou klanten aanbieden?
• Differentiatie van je concurrenten: Nieuwe dienst met een nieuw verdienmodel
• Sterkere band met je klanten
• Voordelen voor je klanten (zie hierboven)

Voordelen van nieuwe rollen Logistiek Dienstverlener
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Voorraadfinanciering door een LDV

2
Voorwaarden bepalen
Voorraadfinanciering

Financiering
3

Terug Betaling
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Purchase Order
1

5
Levering

6
Levering

Logistic SP
7

Betaling na termijn8
Rest betaling

4
Betaling

platform

De Logistiek Dienstverlener koopt 
de goederen over van de leverancier
en houdt de goederen op voorraad. 
Hij kan eventueel additionele 
diensten aanbieden zoals kwaliteits-
inspectie, voorraad management en 
inkoop. 



• Kennis van ketenfinanciering

• Processen op orde

• Inzicht/kennis van de keten

• Intense samenwerking tussen ketenpartijen

• Vertrouwen en openheid: durven delen van 

(gevoelige) informatie

• Elkaar voordeel gunnen

Vereisten voor Ketenfinanciering
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Voor Logistiek Dienstverleners zijn er nieuwe kansen mbt

ketenfinanciering.

“Voorkom dat het je overkomt. Speel er liever zelf op in!”

1. Verdiep je in Ketenfinanciering.

2. Zorg voor een goede basis en heb je eigen afspraken, 

gegevens en financiële processen op orde.

3. Ken je eigen positie: wat is de rol die je nu speelt en hoe 

wil en zou je kunnen ontwikkelen?

4. Bespreek je ambities met je keten-partners inclusief je 

bank.

5. Maak een ontwikkel-plan en voer dit uit.

Conclusies
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Een voorbeeld van Innovatie bij ING over 
pre-shipment en in-transit ketenfinanciering



Vragen?



Machiel Bode

ING Sector Banker Transport & Logistics

machiel.bode@ing.com

 +31 (0) 6 54227730

Majonne Bokelman-Dumas

Innovation lead - ING Asset Based Finance

Majonne.bokelman-dumas@ing.com

 +31 (0) 6 10055148

Bedankt voor uw aandacht!

Sectorstudie Transport en Logistiek November 2017: 
Ketenfinanciering in Transport & Logistiek ‘Steeds meer bedrijven hiermee geconfronteerd’
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/transport-en-
logistiek/Rapport-ketenfinanciering-in-logistiek-geeft-helderheid.html

mailto:machiel.bode@ing.com
mailto:Majonne.bokelman-dumas@ing.com
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/transport-en-logistiek/Rapport-ketenfinanciering-in-logistiek-geeft-helderheid.html


Dank voor uw aandacht!
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