
gat springen dat deze traditionele geldver-
strekkers achterlaten. Dat is mooi want het 
MKB kan zo toch aan financiering komen. 
We zien in dat kader allerlei verschillende 
aanbieders van wat wij ‘alternatieve financie-
ring’ noemen, van crowdfundingplatformen 
tot slimme factoringbedrijven. Het is mooi 
een onderdeel te kunnen uitmaken van die 
nieuwe ontwikkelingen op financieringsge-
bied en de creatieve oplossingen die deze 
alternatieve financiers bedenken.”

Specialistische kennis maakt 
Mogelijk uniek
“Bij Mogelijk ligt de focus op één type 
financieringen: vastgoed via een zakelijke 
hypotheek. Mogelijk heeft op dat gebied 
veel specialistische kennis in huis. Voor in-
vesteerders is hypothecaire vastgoedfinan-
ciering een populaire vorm van investeren 
want het biedt zekerheid in de vorm van een 
hypotheekrecht op het gefinancierde onroe-
rend goed. Dit eerste recht van hypotheek is 
in de praktijk een sterk zekerheidsrecht dat 
kan worden ingeroepen als de geldnemer 
niet (tijdig) aan zijn verplichtingen richting 
de geldnemer kan voldoen. Daarbij geeft 
Mogelijk aan geldgevers de mogelijkheid 
hun investering aan een ander over te dra-
gen. Dat geeft een investeerder vrijheid om, 
nadat deze iemand heeft gevonden die de 
investering wil overnemen, voortijding over 
zijn liquiditeiten te kunnen beschikken. Wat 
je ziet is dat partijen zoals Mogelijk goed 
aanvoelen wat de markt vraagt en daar hun 
business omheen bouwen. Voor traditionele 
financiële dienstverleners is dit soms moei-
lijker te bewerkstelligen omdat zij minder 
flexibiel zijn.”

Investeerdersmarkt
“Leuk is dat Van Doorne vanaf begin 
betrokken is bij Mogelijk. In 2016, toen wij 
de eerste juridische adviezen aan Mogelijk 
gaven, hadden wij niet kunnen vermoe-
den dat de groei van Mogelijk zo’n vlucht 
zou nemen. Enerzijds komt dit omdat de 
vastgoedmarkt in de lift zit, daarnaast is het 
economische tij nu gunstig. We noemen dit 
ook wel een investeerdersmarkt. Er is name-
lijk veel kapitaal in de markt en door de lage 
rente zoeken investeerders naar alternatie-
ven. Daarbij biedt Mogelijk een oplossing 
waar zowel investeerders als ondernemers 
behoefte aan hebben. Ondernemers in het 
MKB die een financiering zoeken voor hun 
bedrijfspand, kunnen zoals gezegd moeilij-
ker bij traditionele financiers zoals banken 
terecht. Wij zien ook dat deze traditionele 
geldverstrekkers partijen doorverwijzen 
naar alternatieve financiers zoals Mogelijk. 
Daarbij zien banken alternatieve financiering 
als een middel voor hun klant om, naast 
bestaande bankfinanciering, op andere wijze 
vreemd vermogen aan te trekken. Op die 
manier hoeven zij hun klanten geen harde 
‘nee’ te verkopen”, vervolgt Jelmer.

Geavanceerde techniek
Vanaf zijn start in de advocatuur, nu zo’n 
negen jaar geleden, legde Jelmer zijn focus 
op de financieringspraktijk. “Het is een actu-
eel rechtsgebied, er gebeurt op dit moment 
ontzettend veel. Zo zien wij de laatste jaren 
veel bedrijven die financiële diensten com-
bineren met technologie, de zogenaamde 
FinTech-bedrijven. Deze zijn erg in opkomst. 
FinTech-bedrijven nemen het op tegen 
traditionele partijen in de financiële sector, 

bijvoorbeeld op het gebied van het sneller 
en makkelijker maken van het verkrijgen 
van financiering. Daar hebben marktpartijen 
behoefte aan.”

Alternatieve financierings- 
vormen gaan groeien
“Nieuwe spelers op de financiële markten 
brengen veel technologie met zich mee, 
daarbij is internet een heel belangrijk plat-
form. Zo ook voor Mogelijk. Via de website 
kunnen investeerders reageren op financie-
ringsaanbiedingen en voor de achterliggen-
de processen wordt ook gebruik gemaakt 
van geavanceerde techniek. Juridisch is 
dit enorm interessant. Door de toenemen-
de technologische ontwikkelingen en het 
steeds slimmer omgaan met data, denk ik 
dat we echt nog maar aan het begin staan 
van nieuwe vormen van dienstverlening, ook 
als het gaat om het verstrekken en aantrek-
ken van alternatieve financieringsvormen”, 
besluit Jelmer.

Over Van Doorne
Van Doorne is een van de grootste 
advocatenkantoren van Nederland, 
met circa 185 advocaten, notarissen 
en fiscalisten. Jelmer Baukema: “We 
zijn een kantoor met een nuchtere en 
pragmatische inslag. Daarbij gaan 
wij tot het uiterste voor onze cliënten 
en vinden we kwaliteit en een goede 
klantrelatie belangrijk. Die kenmerken 
vind ik ook terug bij Mogelijk. Ik denk 
dat we daarom goed bij elkaar passen.” 

Expert

Mogelijk is trendsetter in de markt van 
vastgoedfinancieringen
“Mogelijk is een platform waar vraag en 
aanbod samenkomt en waar gemak en 
eenvoud de boventoon voeren. Een typisch 
voorbeeld van een FinTech-bedrijf en een 
trendsetter in de markt van vastgoedfi-
nancieringen.” Aan het woord is advocaat 
Jelmer Baukema, werkzaam binnen het 
team Financiering bij advocatenkantoor 
Van Doorne.

“Ons kantoor is multidisciplinair, dat wil 
zeggen dat we een full-servicekantoor zijn 
en onze cliënten in de breedte adviseren. 
Binnen die multidisciplinaire aanpak heb-

ben we expertiseteams. Het team Financie-
ring adviseert ondernemingen en inves-
teerders bij financieringstransacties. Onze 
focus ligt op geldnemers, maar wij treden 
ook vaak op voor banken en bemiddelaars 
(platformen) in financiering. En zo werken 
we ook voor Mogelijk Vastgoedfinancierin-
gen, overigens al sinds de oprichting ervan. 
We adviseren Mogelijk bijvoorbeeld over 
financiële wet- en regelgeving. Ook geven 
we advies over de diverse voorwaarden 
die Mogelijk hanteert, bijvoorbeeld tussen 
geldgever en geldlener. En uiteraard buigt 
een team van privacy- specialisten van Van 

Doorne zich over privacyvraagstukken en 
hoe Mogelijk met klantgegevens omgaat. 
We vormen zo voor Mogelijk een juridisch 
klankbord, stellen kritische vragen en gaan 
na of initiatieven binnen het juridische 
kader passen.” 

Van crowdfunders tot 
factoringbedrijven
“De financieringswereld is de laatste jaren 
enorm veranderd. Traditionele geldverstrek-
kers zoals de Nederlandse grootbanken zijn 
minder gericht op het MKB. Hierdoor komen 
er meer alternatieve financiers die in het 

Expert

Advocaat financiering Jelmer Baukema: “Door toenemende technologische ontwikkelingen zullen er nog veel meer nieuwe initiatieven op het gebied van 
alternatieve financieringen ontstaan.”
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