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Opgave 5 Innovatief krediet 

 
In 2013 is in een land al vijf jaren achtereen sprake van laagconjunctuur. 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat banken terughoudend zijn geworden 
bij het verlenen van krediet, in het bijzonder voor de ontwikkeling van 
nieuwe technieken en producten. Risico-overwegingen kunnen banken 
terughoudend maken om krediet te verlenen voor deze innovaties. 
 

2p 19 Verklaar in deze context de terughoudendheid van banken om krediet te 
verlenen voor de ontwikkeling van innovaties. Betrek hierbij overwegingen 
omtrent de inschatting van risico en de stand van de conjunctuur. 
 
Drie pensioenfondsen maken in een persbericht bekend dat ze een 
gezamenlijke financieringsmaatschappij hebben opgericht, United Credit 
Fund (UCF), om dit gat in de markt op te vullen. In de statuten van UCF is 
vastgelegd dat UCF zich specifiek richt op kredietverlening aan bedrijven 
voor de ontwikkeling van innovaties. Aan het verstrekken van krediet zijn 
voorwaarden verbonden (zie kader). 
 
Kredietvoorwaarden van UCF 
a UCF eist onderpanden in de vorm van reeds verkregen patenten en 

andere (vaste) activa. 
b Een krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. 
c Ondernemingen kunnen met het krediet van UCF 40% van de 

ontwikkelingskosten van een innovatie financieren. Als er meerdere 
ondernemingen samenwerken in de ontwikkeling van een innovatie 
kan 50% van de ontwikkelkosten worden gefinancierd met een krediet 
van UCF. 

 
1p 20 Leg uit waarom het in onderpand nemen van patenten voor UCF een 

effectieve kredietvoorwaarde kan zijn. 
 

2p 21 Verklaar dat UCF bereid is een hoger percentage van de ontwikkelkosten 
te financieren bij een samenwerking van meerdere bedrijven. 
 
Econoom Paul van Arnhem bekijkt het initiatief van de pensioenfondsen 
vanuit een maatschappelijk oogpunt. Hij signaleert de volgende aspecten: 
“Aan de ene kant hebben de plannen om innovatieve bedrijven te 
financieren een positief effect op de ontwikkeling van de 
productiestructuur. Aan de andere kant betekenen deze plannen risico’s 
voor gepensioneerden.” 

2p 22 Licht beide genoemde aspecten toe. 
 


