
’Community Funding’
voor ondernemers met 

plannen



Brabant komt weer in beweging
Positieve geluiden over de economie 
en de innovatiekracht van Brabant zijn 
weer vaker te horen. Een groot aantal 
ondernemers in het MKB heeft plannen 
om hun bedrijf verder uit te breiden, een 
nieuw product of dienst te ontwikkelen of 
deze juist te introduceren op de markt.
Daarvoor hebben zij krediet nodig. En 
we weten het allemaal: de banken zijn 
terughoudend in het verstrekken van 
kredieten. Ondernemers kunnen daar niet 
op gaan wachten.

Met een initiatief van 
ondernemers
Tijd voor een andere aanpak. De 
Kredietunie Brabant is een initiatief van 
vier ondernemers die actief zijn in de 
regio.
Zij kennen ook veel ondernemers in 
Brabant die beschik- ken over kapitaal 
en die dat graag zouden gebruiken om 
collega-ondernemers te helpen. Deze 
initiatiefnemers heb- ben uitgebreid 
onderzocht of het fenomeen ‘kredietunie’ 
ook in onze regio zou kunnen aanslaan. 
De grote hoeveel- heid positieve reacties 
leidde in mei 2014 tot de start van 
Kredietunie Brabant.

Met ‘community funding’ voor 
ondernemers
De Kredietunie Brabant (KUB) te 
Eindhoven is een coöpera- tieve 
vereniging zonder winstoogmerk, die zich 
richt op het bemiddelen en verstrekken 
van krediet aan het MKB.
De kredietverstrekkers zijn collega-
ondernemers die – naast het verstrekken 
van krediet – de kredietnemers ook graag 
ondersteunen met advies en coaching.
Zowel de kredietverstrekkers als de 
kredietnemers zijn lid van de vereniging. 
De leden zijn gezamenlijk eigenaar, kiezen 
het bestuur en bepalen het beleid. In 
moderne termen hebben we het dan 
over ‘community funding’, een sterke 
combinatie van krediet en kennis.
Met degelijkheid voorop, want KUB 
beschikt over de vereiste ontheffing van 
de AFM en heeft een breed draagvlak 
met ondersteuning van partijen als o.a. 
de VNO/NCW, Brainport Development, 
Gemeente Eindhoven en Provincie Noord-
Brabant.



Kredietunie Brabant: laagdrempelig en dichtbij

Als kredietverstrekkend lid beslist u uiteraard zelf in welke kredie-
ten u meedoet en voor welk bedrag. Deelname aan KUB is relatief 
laagdrempelig: u bent Nederlands in- gezetene, ondernemer en 
uw woonplaats bevindt zich in onze regio. Nadat u lid bent gewor-
den (€ 200,- per jaar) kunt u intekenen op kredietaanvragen.
De minimum inleg per kredietaanvraag is € 5.000,-, het maximum 
€ 50.000,-. Als lid kunt u maximaal € 500.000,- aan kredieten ver-
schaffen via KUB. Ook kunt mee investeren via het nieuwe Hybride 
Fonds.



Transparant over risico’s en 
voorwaarden
De rol van KUB is puur die van krediet-
bemiddelaar. Wij beoordelen voor u de 
kredietaanvraag vooraf en zorgen voor zo 
volledig mogelijke informatie.
Als u een krediet verstrekt volgt een over-
eenkomst tussen u en de kredietnemer.
Het verstrekte krediet is een annuïteitenle-
ning. Het be- tekent dat u een risico loopt 
als de kredietnemer niet of niet volledig 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dat 
is dan ook de reden dat KUB een plafond 
inbouwt voor wat betreft de hoogte van 
de te verstrekken kredieten, zeker- heden 
stelt, een coach aanstelt, financiële cijfers 
analyseert en een aantrekkelijke rente ver-
schaft. Tevens heeft KUB als eerste kredie-
tunie de beschikking tot BMKB.

Voor ondernemers: tot maxi-
maal € 500.000,-
ook aan de andere kant blijft het risico be-
perkt. Er worden in eerste instantie kredie-
ten verstrekt tot een bedrag van maximaal 
€ 500.000,- per kredietnemer. Kredietne-
mers via KUB zijn ondernemers met:
• een omzet en een balanstotaal tot  
 maximaal €25 miljoen
• minder dan 150 werknemers.

Voor ondernemers door 
ondernemers
Het bestuur van KUB nodigt ondernemers 
die hun collega- ondernemers willen 
helpen uit, om lid te worden.
Het gaat om ondernemers die:
• gevestigd zijn in Zuid Oost Brabant  
 en om geving
• collega-ondernemers willen helpen  
 met financiering en/of coaching
• beschikken over een vrij    
 besteedbaar vermogen voor   
 specifieke kredieten.

Inspiratie als ‘sparring partner’
Het concept van Kredietunies is al 
langer succesvol in de Verenigde 
Staten, Engeland en Ierland. Naast de 
aantrekkelijke en gedegen rente van 
6% op het verstrekte krediet, blijkt dat 
de onderlinge betrokkenheid van de 
ondernemers bij de onder- nemers 
inspirerend is.
Veel kredietgevers geven graag 
als ‘neutrale coach’ hun kennis en 
ervaring door aan de vaak wat jongere 
ondernemers. De rol als ‘sparring partner’ 
kan ook weer leiden tot nieuwe ideeën en 
initiatieven.

Het bestuur van KUB bestaat uit de 
volgende personen:
Jan Fremeijer, voorzitter en ondernemer
Robert Vos, secretaris, oud-bankier 
Rabobank en ondernemer
Paul Silvis, penningmeester en voormalig 
partner- accountant KPMG
Henk Hazenberg, bestuurslid

De Raad van Commissarissen bestaat uit 
de volgende personen:
• Willian Groenen, voorzitter
• Jérôme Verhagen
• Carlo D’Agnolo



info@kredietuniebrabant.nl 
www.kredietuniebrabant.nl

Missie en ambitie
Kredietunie Brabant

• Ondernemers in het MKB blijvend toegang  
 bieden tot financiering.
• Een alternatief naast de banken.
• Duurzame samenwerking tussen    
 kredietverstrekkers en kredietnemers.
• Overdracht van kennis en ervaring    
 door krediet- verstrekkers (coaching).
• Bestuurd door ‘vrijwillige professionals’ 
 – Geen winstoogmerk.
• Duurzame samenwerking in coöperatieve   
 vereniging.
• In eigendom van de leden.

Kredietunie Brabant is lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies


