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Kredietunie in de praktijk

 Community Funding Model is uniek

 Maatwerk oplossingen 

 Speelt in op behoefte aan ervaren ondernemers 

als coach 

 Leninggevers zijn ambassadeurs voor bedrijf

 Nieuwe leden dankzij Linkedin advertenties

 Nieuwe leden dankzij Hybride Fonds



Waar staat Kredietunie voor?



Kredietunie met centrale kas model

• Deze leidraad is opgesteld in het kader van de template transactiedocumentatie die een kredietunie in de 

zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (“Wft”) kan gebruiken ten behoeve van het financieren 

van het verstrekken van leningen aan haar leden.  De templates kunnen in beginsel niet gebruikt worden 

voor de lening die verstrekt wordt door de kredietunie aan een geldnemend lid. 

• Deze template transactiedocumentatie is opgesteld ten behoeve van een kredietunie met het centrale 

kas model. Immers alleen een kredietunie die enerzijds opvorderbaar geld (d.w.z. geld dat terugbetaald 

dient te worden) aantrekt van haar leden en anderzijds voor eigen rekening krediet uitzet bij haar leden, 

kwalificeert als een kredietunie in de zin van artikel 1:1 Wft. 

• Een kredietunie in de zin van artikel 1:1 Wft geniet, door de met ingang van 1 januari 2016 in werking 

getreden wet toezicht kredietunies, een bijzondere positie. De kredietunie is onder meer uitgezonderd van 

het verbod van het aantrekken van opvorderbaar geld van het publiek op grond van artikel 3:5 lid 2 onder f 

Wft. De leden die vervolgens door de kredietunie een lening verstrekt krijgen, hebben eveneens niet te 

maken met dit verbod omdat zij  slechts van één partij, te weten de kredietunie, - en derhalve niet van het 

publiek - opvorderbare gelden aantrekken. 

• Ten behoeve van haar eigen financiering, kan de kredietunie met het centrale kas model kiezen tussen het 

uitgeven van obligaties aan haar geldverstrekkende leden of het aangaan van een onderhandse 

geldleningsovereenkomst met haar geldverstrekkende leden. 

Leidraad Kredietunies



Kredietunie met bemiddelingsmodel

• Een kredietunie met het bemiddelingsmodel kwalificeert niet als kredietunie in de zin van artikel 1:1 Wft. 

Zij verstrekt immers geen leningen voor eigen rekening. 

• Een kredietunie met het bemiddelingsmodel behoeft in beginsel een ontheffing van het verbod neergelegd in 

artikel 4:3 Wft ter zake van het als tussenpersoon  verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het van 

het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden. 

Leidraad financiering Kredietunies



Waarom een Hybride Fonds? (1)

• Een innovatieve vorm die aansluit bij huidig model:

• Validatie indien bestuur positief is, minstens 5 actieve leden besluiten in 

te leggen én 50% is ingelegd; Fonds doet mee

• Obligatiehouders kunnen toch deelnemen zonder zelf te hoeven 

inloggen en vertrouwen op de validatie door de actievere leden



Waarom een Hybride Fonds? (2)

• Fonds trekt nieuwe leden en ander type investeerders

• Kub krijgt meer aanzien als daadkrachtige groep bij professionals

• Hiermee verhogen we maximaal leenbedrag naar € 500.000 

• Leidt tot betere aanvragen bij bestaande bedrijven

• Meer verzoeken om als co-financier op te treden met banken en partijen 

als BOM
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Hoe werkt het Hybride Fonds? (1)

1. KUB maakt analyse en beoordeling van leningaanvrager 200.000

2. Beoordelaar legt aanvraag met beoordeling voor aan 

Kredietcommissie

3. Bestuur besluit positief advies te geven aan leden en plaatst 

aanvraag op platform MijnKredietunie

4. Kredietgevende leden worden uitgenodigd voor 

bedrijfspresentatie

5. Kredietgevende leden beslissen zelf of en voor hoeveel ze willen 

deelnemen

6. Indien minstens 5 leden besluiten in te leggen, en

7. Minstens 50% van de leningaanvraag is volgestort;

8. Hybride Fonds geeft automatisch volmacht om restant in te 

leggen.



Hoe werkt het Hybride Fonds? (2)

1. Minstens 20 obligaties van € 25.000 zijn verkocht en daarmee 

staat in kas € 500.000

2. Hybride Fonds doet 100.000 inleg bij leningaanvrager

3. Leningvrager betaalt meestal 6% aan leninggevers

4. Betaalde rente en aflossing wordt bijgeschreven op 

MijnKredietunie rekening courant

5. Obligatiehouder ontvangt alleen de werkelijk ontvangen rentes

6. Aan het einde van het 1e jaar wordt de ontvangen rente 

uitbetaald aan de obligatiehouders

7. Het risico van non-betaling ligt bij de obligatiehouders van het 

fonds.

8. Het voordeel daarvan is dat gedurende de looptijd geen 

inhoudingen/reserveringen voor default worden gedaan



Kredietnemer 2

Structuur financiering
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Waarom een Hybride Fonds?

• Innovatief

• Geen extra kosten aan verbonden

• Kost geen tijd

• Nieuwe leden 

• Meer aanzien 

• Aantrekkelijker voor grotere bedrijven 

• Co-financieringen met banken en Venture Capital / BOM



Het eerste Krediet op RTL Nieuws





Spierings op RTL Nieuws



Hoe doen we het ?

















Kredietunie: Samen Sterk!



Regionale Kredietunies:

Brabant

Haarlemmermeer  Groningen

Kennemerland

Noord Drenthe

Veenkoloniën & Oostermoer

Rotterdam

Chinese Ondernemers

West-Brabant

Branchegerichte 

Kredietunies:

Kredietunie Bakkerij 

Ondernemers (KBO)

Binnenvaart Kredietunie 

Nederland

Kredietunie Zorg

Vereniging

Samenwerkende 

Kredietunies



Lid worden van KUB?

 KUB staat open voor ervaren ondernemers met 

beschikbaar geld 

 KUB staat open voor innovatieve en ambitieuze 

ondernemers die geld nodig hebben

 Toegang tot KUB netwerk en door bestuur 

georganiseerde events, bedrijfsbezoeken etc.

 Lidmaatschap €200 per jaar

 www.kredietuniebrabant.nl



Vragen over Kredietunie Brabant?

www.kredietuniebrabant.nl

Twitter: @kredietunieB

Linkedin: Kredietunie Brabant Groep

Robert Vos 06-51810973

Jan Fremeijer 06-53410357

info@kredietuniebrabant.nl

http://www.kredietuniebrabant.nl/

