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nde tweeklaslokalenwaar
ooitkleuters rondrenden, te-
kendenen liedjes zongen,
heerst eenserenestilte. Inelk
lokaal staat een lijkkistopge-

steld.Nabestaandenkun-
nen24uurperdaghet lage

beigegebouwbetredenomafscheid
tenemenvandedodendieer liggen
opgebaard.

UitvaartondernemerFrits Spie-
rings is trotsopzijnnieuwemortua-
riumindeHelmondsewijkHoog-
eind,datgefinancierd ismeteen le-
ningvandeKredietunieBrabant.De
Brabantseuitvaartondernemerwas
al een tijdjeopzoeknaareenge-
schikte locatie vooreeneigenrouw-
centrum.ToenSpieringsvorig jaarde
voormaligekleuterschool SintAnna
aandePostelstraatkonkopen,greep
hij zijnkans.Maardeverbouwingzou
1,5 tonkostenendathadSpierings
nietopdeplank liggen.

Zoalsmkb-ondernemers inNeder-
landplegen tedoen, vroegdeHel-
monderzijnhuisbankomeen lening.
Enzoalsmkb-ondernemers inNeder-
land inzo’n situatieplegen teerva-
ren, stonddebankniet te springen
omSpierings’ verzoek tehonoreren.
Spierings: ‘Ikbankieraldertig jaarbij
ABNAmroenveertig jaarbijdeRabo-
bank.Maarkrediet voordeuitbrei-
dingvanmijnbedrijf: datgingniet.
Zeeistendat ikeennieuwehypo-
theeknamopmijnprivéwoningen
opdievanmijndochter,die samen
metmijhetbedrijf runt. Zewildenbij
wijzevansprekennogwetenhoeveel
theelepeltjes ik inde lahad liggen.De
bankensteldenzoveel voorwaarden
dat ikdacht:dat schietnietop.’
Net toendemoedhemindeschoe-

nenzakte, las Spieringsoverdeop-
richtingvandeKredietunieBrabant.
Hijnamcontactopmethetbestuur
vandienieuwekredietorganisatie en
‘binnentwee,driewekenwashetge-
regeld’. Inoktoberkreeghijdebeno-
digde leningenop 1maartopende
hetmortuariumdedeuren.

Sindsdekredietcrisis van2008
klaagthetmidden- enkleinbedrijf
luidkeelsoverdekrenterigeNeder-
landsebanken.Die zoudenbijna
geengeldmeerwillenuitlenenaan
kleinerebedrijven.Decijfersgevende
klagendemkb’ersgelijk.Debulkvan
demkb-leningen iskleinerdan
250duizendeuro.VolgensDeNeder-
landscheBankdaaldedebancaire
kredietverstrekking indie categorie
tussen2010en2012met 12procent.
OoknudeNederlandseeconomie

aantrekt, blijftdebancairekrediet-
verleningaanhetmkbkrimpen. In
september2013haddendedrieNe-
derlandsegrootbanken 145miljard
euroaanmkb-leningenuitstaan. In
maartdit jaarwasdatbedraggedaald
naar 134miljardeuro (cijfersDNB).
Alsdebankenverzaken,moeter

eenandereoplossingkomenvoorhet
mkb,bedachtenoud-bankiersRoland
LampeenPaul vanOyen.Hunoplos-
singheet ‘kredietunie’. Samengingen
zevanaf 2011deboerop inonderne-
merskringenomdit indevergetel-
heidgeraakte leenmodelnieuwleven
in teblazen. Lampe: ‘InAngelsaksi-
sche landenzijnkredietunies volko-
men ingeburgerd. IndeVerenigde

Statenzijnkredietuniesgoedvoor
6procentvanallekredietverlening.
70procentvande Ieren is lidvaneen
kredietunie.’
Eenkredietunie is eencoöperatieve

verenigingvanconsumentenof on-
dernemersdieelkaaronderlinggeld
uitlenen. Elk lidvandevereniging
stortdaartoeeenbedrag indecen-
trale verenigingskas.Als eenvande le-
deneen leningnodigheeft, legthij
zijnkredietaanvraag terbeoordeling
vooraanhetbestuur,datoverdeaan-
vraagbeslist.De renteenaflossingen
diedekredietnemersbetalen, vloeien
terug indegemeenschappelijkekas
zodater steedsnieuwekredietenver-
strektkunnenworden. Eenkrediet-
unieheeftgeenwinstoogmerk.Als er
tochwinstwordtgemaakt, kanhet
bestuurbesluitendieeensper jaarals
dividenduit tekerenaande leden.
Hetwezenskenmerkvankrediet-

unies isde ‘commonbond’: eenge-
voel vansolidariteit tussende leden
eneenduidelijkgemeenschappelijk

belang.Kredietunies zijndaaromal-
tijdóf regionaalóf sectoraalgeorga-
niseerd.Alleenondernemersuit een
bepaalde regiokunnen lidworden,of
alleenondernemersuit eenbepaalde
branche, zoalsbakkersof vissers.
Lampe: ‘De ledenmoetenelkaarken-
nen,wetendat zeelkaarkunnenver-
trouwen.Als eenkredietunie tegroot
wordt, verzwaktdeonderlingeband
endesociale controleennemende
kredietrisico’s toe.’
Hetkredietuniemodeldoetdenken

aandeambachtsgildenuitdeMiddel-
eeuwen,maar in feite zijnhetprimi-
tievebanken.Devoorlopers vanRabo-
bank,deRaiffeisen- enboerenleen-
banken,begonnen inde 19deeeuw
alskredietunies voorboerenen
kleine luidendienietbijdedeftige
bankenterechtkonden.
Ledenvaneenkredietunie lenenel-

kaarniet alleengelduit,maar staan
elkaarookbijmetgoederaad.Dekre-
dietnemerskrijgendusniet alleen
een lening,maarprofiterenookvan
dekennis enkundevanhuncollega-
ondernemers.Doordiebegeleiding
ensociale controledaaltdekansop
wanbetalingaanzienlijk, stelt Lampe,
diedirecteur is vandeVerenigingvan
Kredietunies inNederland (VKN). ‘In
hetbuitenlandscorenkredietunies
diekredietenverstrekkenaanonder-
nemersgemiddeldeenwanbeta-

lingspercentagevan0,8procent.’
Datklinktprachtig,maarvijf jaar

nadat LampeenVanOyenaanhet
ideezijngaan trekkenverkerende
meesteNederlandsekredietunies
nogaltijd indeoprichtingsfase. Er
zijnbijna tweehonderd initiatieven
omkredietunies tebeginnen,maarer
zijnerpas24operationeel. Krediet
verstrekkengebeurtmaarmondjes-
maat.Debestaandekredietuniesheb-
ben totdusver circa2miljoeneuro
aanhetmkbuitgeleend, eendruppel
opeengloeiendeplaat.

Datkredietunies inNederlandzo
moeizaamvandegrondkomen,heeft
meerdereoorzaken. Eenvandepro-
blemenwaaraspirantkredietunies
opstuiten isde financieringvande
opstartkosten,dieminstens50dui-
zendeurobedragen.De ledenwillen
datnietbetalen,wantdanzouvan
heneenschenkingwordengevraagd
inplaats vaneen lening.Dekrediet-
uniesmoetendus subsidie vanpro-
vinciesof gemeenten lospeuteren
voordat zevanstartkunnengaan.

Onbekendheidmethet fenomeen

kredietunie is eenanderobstakel.Uit
enquêtesblijkt steedsdat slechts een
kleineminderheidvandemkb’ers er-
vanheeftgehoord.Omdatkrediet-
uniesgrotendeelsdraaienopvrijwil-
ligers engeenwinstmaken, is ergeen
geldvoorpubliciteitscampagnes.

Maarhetgrootsteprobleemwaar
Nederlandsekredietunies tegenaan-
lopen isde strengewetgevingvoor
kredietverlenende instellingen.Kre-
dietuniesmogengeen ‘opvorderbare
gelden’ aantrekken,wantdatmagal-
leenmetbankvergunning.Krediet-

Nubankenhetmkbweigeren te helpen
nemen kredietunies het stokje over. Zo staan

ondernemers behoeftige collega’s bij. Een aantal
kredietunies is echter een andereweg ingeslagen.

De solidariteit wordt ondermijnd.
Door Yvonne Hofs Foto’s Marcel van den Bergh

Frits Spierings stootte zijn neus bij ABN Amro en de Rabobank. Dankzij een lening van kredietunie Brabant
kon hij toch een nieuw mortuarium beginnen in Helmond.

Doorsocialecon-
trole isdekans
opwanbetaling
veelkleiner
Roland Lampe
directeur Vereniging van
Kredietunies in Nederland
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unieskunnendusgeenspaargeld
binnenhalenof obligatiesmeteen
vaste looptijduitgeven. Zemogen
zichalleen financierenmeteeuwig-
durende leningen.Deondernemers
diegeld indekasvandekredietunie
storten,moetendusafzienvanelk
rechtop terugbetaling.
Die leenvoorwaarde is vooreen

grootaantalpotentiëlegeldschieters
onacceptabel.Nogalwatkredietunies
inoprichtinghebbendaardoor
moeite voldoende investeerders te
vinden. Eenbankvergunningaanvra-

gen isondertussenonbegonnen
werk.De regelgevingvoorbanken is
zo strengdatkredietuniesdaaron-
mogelijkaankunnenvoldoen.
CDA-KamerledenEddyvanHijum

enAgnesMuldervondendatkrediet-
unies eenkansmoestenkrijgenen
namendaaromin2013het initiatief
voordeWet toezichtkredietunies, die
inmaartdit jaardeEersteKamerpas-
seerde.Onderdienieuwewetworden
de financiëlebeperkingenvoorkre-
dietuniesopgeheven,mits zeniet
meerdan 10miljoeneuroaanspaar-

geldenopvraagbare leningenaan-
trekken.Hetwachten isnuopdeEu-
ropeseCommissie.Diemoetookhaar
goedkeuringgevenaandewet.Dat
moetditnajaargebeuren.Alsde
nieuwewetvankracht is, kanhet snel
gaan,gezienhetgroteaantalkrediet-
unies-in-oprichting.

Tijdenshet langewachtenopeen
wetswijziging is er verdeeldheidont-
staan tussenkredietunieaanhangers.
Omaandewettelijke restricties te
ontsnappen is eenaantalkrediet-
uniesafgewekenvanhetklassieke

‘centralekas-model’ enheeft vooreen
anderekredietunievariantgekozen,
het ‘bemiddelingsmodel’.

Dezekredietunies verstrekkenzelf
geenkredietenenhebbengeenver-
enigingskaswaarinalle ledenver-
plichtgeldmoetenstorten. Zijdoen
alleenaankredietbemiddeling. Zo
omzeilenzedestrengeregels voor
banken.Voorkredietbemiddeling
volstaatnamelijk eenontheffingvan
deAFM.

Inhetbemiddelingsmodeldienen
ondernemersdiekredietnodigheb-
beneenaanvraag inbijdekrediet-
unie.Hetbestuurbeoordeeltof de
aanvraagaandevoorwaardenvol-
doet. Alsdat zo is, legthetbestuurde
kredietaanvraagvooraande leden.
Elk lidkandanzelf bepalenof hijde
onderneminggeldwil lenenenzo ja,
hoeveel.Ditmodel lijktopcrowdfun-
ding,maardanondereenbeperkte
groep investeerders.

Kredietunieprofeet vanheteerste
uurRolandLampe is zeerongelukkig

metdezeverwateringvanhetoor-
spronkelijke concept. ‘Bemiddelings-
unies zijngéénkredietunies. Ikheb
niets tegencrowdfunding,maar
noemhetdanookcrowdfundingen
geenkredietunie.’

VolgensLampeschepthetnaast el-
kaarbestaanvan tweeorganisatiemo-
dellenverwarringbijdedoelgroep.
Ook ishij vanmeningdathetbemid-
delingsmodelde ‘commonbond’ ver-
zwaktomdatniet alle ledendezelfde
kredieten financieren.

‘Opde ledenvergaderingzijner
strakswinnaarsenverliezers.Deéén
heeftgeldgeleendaaneenbedrijf dat
faillietgaat eneenander lid springt
erwelgoeduit enkrijgt zijngeld te-
rugmet rente.Dankrijg je scheve
ogenendatondermijntdeonder-
linge solidariteit.’

Lampe is zo sterk tegenhetbemid-
delingsmodelgekantdathijdeAFM
heeftgevraagdhetgebruikvande
naam‘kredietunie’ te verbiedenvoor
kredietuniesdiehetbemiddelings-
modelhanteren.DeAFMmeldt ineen
reactiedat ‘wij onsnogoverdevraag
enhet signaal vandeheerLampeaan
hetbuigenzijn’. VanLampesVKNmo-
genalleenkredietuniesmethet cen-
tralekasmodel lidworden.

Uitonvredemetdeprincipiëleop-
stellingvandeVKNhebbenderekke-
lijkenonderdekredietunieseenei-

genverenigingopgericht, deVereni-
gingSamenwerkendeKredietunies
(VSK). Bijdezeverenigingkunnenzo-
wel centralekasuniesalsbemidde-
lingsunies zichaansluiten.

VSK-directeurGeorgie Friederichs
vindthet verschil tusseneencentrale
kasenbemiddeling ‘niet cruciaal’.
‘Voorons isdeessentiedatonderne-
merselkaar financieelhelpenencoa-
chen.Hoedatpreciesgeorganiseerd
wordt, vindenwijminderbelangrijk.’

RouwcentrumSpierings ishet
tweedebedrijf dat een leningkreeg
vandeKredietunieBrabant.Dezekre-
dietuniewerkt volgenshetbemidde-
lingsmodel.Hetkrediet voorSpie-
ringswerdbetaalddoornegenonder-
nemersdie inzijnplangeloofden.

De eerste klant van Kredietunie
Brabantwas Dennis Neyndorff, die
elektrische fietsen produceert onder
de bedrijfsnaamMihatra (Minder
Hard Trappen). Hij kreeg een lening
van 1 ton, gefinancierd door zeven
kredietgevers. Neyndorff: ‘Wij zijn
enorm snel gegroeid. Begin 2014 zag
ik aankomendat ikmeerwerkkapi-
taal nodig zou hebben. Daar ben ik
over gaan pratenmetmijn huisbank.
Die zei: ‘Dennis, ga vooral zo door,
maarwe kunnenniks voor je beteke-
nen’. Mijn accountant brachtme
toen in contactmet Kredietunie Bra-
bant.’

Van de ongeveer zes kredietunies
die al leningen hebben verstrekt is er
één, Kredietunie Zeeland, alweer ter
ziele. Het bestuurwijt demislukking
in een persbericht aan ‘een gebrek
aan kredietaanvragen van het
Zeeuwsemkb’. Demeeste van de zes-
tien kredietaanvragen die de krediet-
unie binnenkreegwaren van slechte
kwaliteit,meldt het persbericht.

Aan de andere kant van het spec-
trum staat Naoberkrediet uitWin-
terswijk. De kredietunie voor
ondernemers uit de Achterhoek
heeft al tien kredieten verstrekt. De
vereniging heeft 35 leden, onderwie
20 investeerders die iederminimaal
10 duizend euro hebben ingelegd.
Naoberkrediet hanteert het centrale-
kasmodel.

Voorzitter ToonLepoutreonder-
schrijft Lampes stellingdateen
kredietunie staatof valtmeteen ‘ons-
kent-ons-gevoel’. ‘Alsweeenkrediet-
unievoorheelGelderlandwarenge-
weest,washetnooitgelukt. IndeAch-
terhoekheerst eengroot saamhorig-
heidsgevoel. Er is veelbereidheid
elkaar tehelpen.Maaronze ledenwil-
lenniet investeren ineenbedrijf uit
Geldermalsen.’

Naoberkredietwilgeenkantkie-
zen inde twist tussendeVKNende
VSKen is lidvanbeideverenigingen.
ToonLepoutre: ‘Die ruzieoverwathet
juistemodel is leidt af vandekern
vandezaak:datbedrijvenwordenge-
holpen.’

Overde toekomstperspectieven
vandekredietunies isdeWinterswij-
keroptimistisch. ‘Wewordennueen
beetjeweggehoond,maarals er
strakseenstukof vijftigkredietunies
zijnalsNaoberkrediet,hebbenwehet
alovereenhalfmiljardeuroaankre-
dietverlening.Ondernemersmoeten
aanhetmodelwennen. IndeVSen
Ierlandheeftdatook jarengeduurd.’

Aaneenondernemerdie je
kent,wil jebestgeld lenen

Dennis Neyndorf, die elektrische fietsen produceert, was zo succesvol dat hij geld nodig had om te kunnen
uitbreiden. Zeven ondernemers leenden hem gezamenlijk 1 ton via Kredietunie Brabant.

Nietorganisatie
iscruciaal,maar
datondernemers
elkaarhelpen
Georgie Friederichs
directeur Vereniging
Samenwerkende Kredietunies
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