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Voorwoord en belangrijke informatie (i) 
• Het bestuur van Kredietunie Westland (hierna te noemen “bestuur”) wijst er 

nadrukkelijk op dat aan een lidmaatschap en aan het kopen van obligaties van 
Kredietunie Westland financiële risico’s zijn verbonden. Zie ook hoofdstuk 9 uit dit 
businessplan. Het is dus een natuurlijk c.q. rechtspersoon die het zich niet kan 
permitteren zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen te ontraden lid te worden 
c.q. obligaties van Kredietunie Westland te kopen. Voor de entreefee geldt dat 
deze bij uittreden niet wordt terugbetaald tenzij het bestuur anders beslist. Bij 
onduidelijkheden wordt geadviseerd om een onafhankelijk adviseur advies te 
vragen. 

• Kredietunie Westland is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten van 
een lid van Kredietunie Westland of een gerelateerde persoon of entiteit daarvan, 
met betrekking tot de verlening van diensten of enig gebrek in, van of aan de 
verlening van diensten door Kredietunie Westland, behoudens voor zover zulk 
verlies, schade of kosten het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van 
Kredietunie Westland. In geen geval zal Kredietunie Westland aansprakelijk zijn 
voor gevolgschade, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot winstderving.  
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Voorwoord en belangrijke informatie (ii) 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van dit businessplan. Het 
businessplan kan onderhevig zijn aan veranderingen. Alleen de inhoud van de 
laatste versie van dit businessplan is naar beste weten van het bestuur in 
overeenstemming met de werkelijkheid. 

• Het bestuur geeft geen garantie dat de in het memorandum genoemde 
doelstellingen gerealiseerd zullen worden. 

• Alleen door het bestuur verschafte informatie over Kredietunie Westland is 
vigerend. 

• Kredietunie Westland is voor de uitoefening van haar activiteiten niet 
vergunningplichtig ingevolgde de wet en staat niet onder toezicht van De 
Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. 
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1. Aanleiding 
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Conclusies Financieringsmonitor 2015
  
• Bedrijven in het MKB hebben meer moeite met het aantrekken van financiering 

dan grotere bedrijven. 

• Slechts 36% van het kleinbedrijf (< 50 werknemers) trekt financiering bij huisbank 
aan. 

• Bij het kleinbedrijf wordt slechts 51% van de financieringsaanvragen volledig 
gehonoreerd. 

• Van de bedrijven waarvan de aanvraag is afgewezen zoekt 47% alternatieve 
financiering. 

• Het kleinbedrijf betaalt gemiddeld een hogere rente dan grote bedrijven. 

• Het kleinbedrijf wordt vaker om onderpand gevraagd. 

• Het kleinbedrijf heeft vaker te maken met verscherpingen van de acceptatiecriteria 
door banken.  

Bron: Financieringsmonitor 2015, Panteia 6 



• Banken verstrekken maar mondjesmaat kredieten van € 50.000 tot € 250.000.  
• Dit is slecht voor de economische ontwikkeling (geen ruimte voor investeringen en 

innovatie). 
• Kredietunies zijn een alternatieve financieringsbron naast bankkrediet. 
• Er zijn ondernemers die met combinatie van hun kennis, ervaring en geld graag 

collega-ondernemers willen helpen. 
• Relatiebankieren voor kleine kredieten is voor banken te duur. 
• Op jaarbasis vragen kleinbedrijf-ondernemers voor € 7,3 mrd aan krediet aan; 49% 

van deze aanvragen wordt (gedeeltelijk) afgewezen. * 
• Een deel hiervan zal vermoedelijk bedrijfseconomisch verantwoord zijn. 
 

7 * Bron: Financieringsmonitor 2015, Panteia 

Kleinbedrijf heeft moeite met 
aantrekken financiering    



2. Bedrijfsfilosofie 
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Wat is een kredietunie? 

• Coöperatieve vereniging 
• Van, voor en door ondernemers 
• Gericht op verstrekken van krediet aan MKB 
• Gericht op een regio of een branche 
• Gemeenschappelijke kas, géén crowdfunding 
• Kredietgevers (spaarders) zijn ondernemers 
• Kredietgevers ontvangen een rendement voor het risico dat zij lopen, indien het 

resultaat van de kredietunie dat toelaat 
• Kredietgevers adviseren, ondersteunen en/of coachen kredietnemers 
• Zowel kredietgevers als –nemers zijn lid van de vereniging 
• Leden bepalen gezamenlijk het beleid, kiezen het bestuur, en zijn gezamenlijk 

eigenaar 
• Er is geen winstdoelstelling, een kredietunie werkt “not for profit, not for charity, 

but for mutual service” 
• Common Bond 
• Lijkt in vorm op boerencoöperaties uit vorige eeuw 
• Bevorderen gemeenschapszin, sociaal weefsel en menselijke maat 
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Missie Kredietunie Westland 

• Vergroten van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in 
de regio Westland, inclusief Midden-Delfland, en daarmee: 

• Bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio Westland 

• Versterken van de Westlandse economie 
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Doel Kredietunie Westland (statuten) 

Het behartigen van de financiële belangen van haar leden door: 

a) het verstrekken van geldmiddelen aan de leden. 

b) het aantrekken van gelden van de leden dan wel van publieke partijen en/of 
professionele particuliere en institutionele beleggers. 

c) het verrichten van handelingen die bevorderlijk zijn voor de onder a) en b) 
beschreven doeleinden. 
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Waarde propositie Kredietunie 
Westland 
• Van, voor en door ondernemers, ondernemers kennen elkaar 

• Investeerders: betrouwbare lening en redelijk rendement 

• Geldvragers: beschikbaar krediet < €250k 

• De gemeenschappelijke kas blijft eigendom van de leden 

• Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching 

• Relatienetwerk binnen kredietunie 

• Relatiebankieren voor de leden-kredietnemers 

• Alle leden: 
– Geen winstoogmerk 

– Geen strijkstok 

– Professioneel en betrouwbaar kredietproces 

– Zeggenschap in krediet-coöperatie 

– Deel uitmaken van lokale ketens en netwerken 

• Communities en overheden: versterken lokale economie en kleinschalig 
ondernemerschap, werkgelegenheid 
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Belang kredietunie voor de Gemeente 
Westland 
• Kleinschalig ondernemen is essentieel voor de regio 

– In omvang en groei 

– Duurzame toekomst: 40-50% MKB heeft innovatief karakter (rapport K+V; 
bron Kredietunie Nederland) 

– Versterking economische structuur van de regio 
 

• Kredietunies:  

– Verbinden regionale economie met financiering 

– Spin-of: relaties tussen ondernemers in netwerken 

– Onderzoek USA: elke $100k krediet aan MKB-lid levert 1 FTE werkgelegenheid 
op 
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3. Organisatie en structuur 
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Kernprocessen  

• Werven leden-kredietnemers en leden-geldverstrekkers 

• Financieren kredietnemers  
– Filter binnenkomende aanvragen 

– Coaching geselecteerde kredietaanvragers 

– Beoordelen geselecteerde aanvragen 

• Riskmanagement 

• Administratie, control en vastlegging 

• Kredietbeheer en accountmanagement 
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Structuur Coöperatieve Kredietunie 
Westland u.a. 
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Kredietunie Nederland 
Faciliteert Kredietunie  met uitvoering processen 

Coachings- 
commissie 

Krediet- 
commissie 

Kredietunie-leden: 
-kredietgevers 

-coaches 

Kredietunie-leden : 
-kredietnemers 

Kascontrole- 
commissie* 

Bestuur 

ALV (Algemene Leden Vergadering) 

* Indien er geen controleverklaring afgegeven door een accountant is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kascontrole- 
commissie 

Benoemingen en -procedures 
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• Wordt benoemd door de ALV 
• Bestuursleden worden benoemd voor vier 

jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming 
tot maximaal twee periodes.  
 

• Leden van de coachings-, krediet- en, indien 
van toepassing, kascontrolecommissie 
worden benoemd door het bestuur. 

Coachings- 
commissie 

Krediet- 
commissie 

Bestuur 

ALV 



Bestuursstructuur Kredietunie Westland 
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Kredietunie Westland 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bestuursleden 
Bereidt alle stukken voor waarvoor toestemming is vereist van ALV 
•Stelt kredietbeleid vast 
•Stelt criteria voor coaches vast 
•Benoemt leden coachings-, kas- en kredietcommissie 
•Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering 
•Tijdig verstrekken van informatie aan ALV en Kredietunie Nederland 
•Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Lid voor coaching en risicomanagement, vacature kredietnemer 
 

Algemene Leden Vergadering 

Bestuur 

• Stelt vast en wijzigt statuten en/of huishoudelijk reglement 
• Beslist over ontbinding coöperatie 
• Benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur 
• Beslist over goedkeuring gevoerd beleid en jaarrekeningen 
• Beslist over resultaatbestemming 
• Vaststellen vergoedingen voor bestuursleden, krediet- kas- en coachings 

commissie 
• Benoemt leden van de kascommissie; die rapporteert aan de ALV óf 
• Benoemt accountant 



Bestuur Kredietunie Westland 
 
Bestuur 

• Evert van Malkenhorst – Voorzitter 

• Pieter Hoogerbrugge – Secretaris 

• Aad Kester - Penningmeester 

• Cees van Veldhoven – Algemeen Bestuurslid 

• Vacature voor kredietnemer 

• Voor een overzicht van de hoofdverantwoordelijkheden van de verschillende 
bestuursleden wordt verwezen naar de bijlagen 
 

Ondersteuning 

• Richard Verbeek – Juridisch adviseur 

• Joost Verheijen – Projectleider 
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Commissies Kredietunie Westland 
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•Werft coaches voor pool onder leden 
•Stelt kwaliteitscriteria voor coaches 
•Ziet toe op naleving kwaliteit coaches 
•Zorgt voor opleiding van coaches 

•Ontvangt kredietaanvragen 
•Adviseert bestuur over toekenning krediet na afronding 
kredietaanvraagproces 
•Monitort verstrekte kredieten samen met externe partij 

Algemeen 
• Alleen vaste formatie 

ontvangt salaris 
• Overige functionarissen 

zijn onbezoldigd en 
ontvangen vacatiegeld 
en een onkosten-
vergoeding . Die wordt 
vastgesteld door de ALV 

Kredietunie Westland u.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coachings- 
commissie 

Krediet 
commissie 

Kascontrole 
commissie 

Bestuur 

ALV (Algemene Leden Vergadering) 

Controleert penningmeester en 
financiële gang van zaken 
binnen de Kredietunie, tenzij 
een accountant is benoemd 



Raad van Advies 

• Kredietunie Westland zal een Raad van Advies instellen. 

• In de toekomst kan eventueel een Raad van Toezicht worden ingesteld. 
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Governance Regels 

• Later vast te stellen door ALV 
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Niet vergunningplichtig  
Géén toezicht door DNB of AFM 

 
• Zolang het bedrag aan aangetrokken opvorderbare 

gelden minder bedraagt dan  
€ 10.000.000 is Kredietunie Westland voor de 
uitoefening van haar activiteiten niet vergunningplichtig 
ingevolge de wet en staat zij niet onder toezicht van De 
Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten. 

• Boven deze grens is verlicht toezicht van DNB nodig. 
• Boven € 100 miljoen is een bankvergunning vereist. 
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• Kredietunie Westland is een coöperatieve kredietunie U.A. De letters U.A. staan 
voor uitgesloten aansprakelijkheid en dienen ter bescherming van de leden; deze 
zijn dan tot niet meer dan het bedrag van hun financieel belang aansprakelijk. 
Zonder deze toevoeging zijn alle leden aansprakelijk in geval van faillissement.  

• Zolang het bedrag aan aangetrokken opvorderbare gelden minder bedraagt dan  
€ 10.000.000 is Kredietunie Westland voor de uitoefening van haar activiteiten niet 
vergunningplichtig ingevolge de wet en staat zij niet onder toezicht van de 
Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten. 

• De wet verbiedt het aanbieden van effecten aan het publiek zonder prospectus. 
Wanneer het totaal bedrag van aangeboden effecten onder de € 2,5 miljoen blijft, 
geldt deze beperking niet. 

• De wet verbiedt het aanbieden van rechten van deelneming in een 
beleggingsinstelling. Doordat de kredietgevende leden van de kredietunies een 
coachende rol op zich nemen, zijn zij voor de wet actief betrokken bij de 
onderneming die krediet verleent. Zij worden gezien als ondernemers en niet als 
beleggers. AFM en DNB hebben dit in de standpuntenbrief van 16 januari 2013 
bevestigd. (Bron: Kredietunie Nederland). 

• Kredietunie Nederland is met de fiscus in gesprek over de fiscale behandeling van 
kredietunies. 
 

Juridisch kader 

Bron: Kredietunie Nederland 24 



Lidmaatschap 

• Alle leden worden twee keer per jaar geïnformeerd over de financiële voortgang 
van Kredietunie Westland en de kwaliteit van de kredietportefeuille, 

• Obligatiehouders en kredietnemers worden lid van de coöperatie door betaling 
van een éénmalige entreefee ad € 1000,- .  

• Deze entreefee wordt niet terugbetaald bij beëindiging van het Lidmaatschap, 
tenzij het bestuur anders beslist. 

• Ieder lid heeft één stem, ongeacht het aantal Obligaties. 

• Alle leden beslissen jaarlijks over bestemming van het resultaat. 

• Alle leden tekenen met Kredietunie Westland een Ledenovereenkomst 

• Voor verdere informatie over de rechten en plichten van leden wordt verwezen 
naar de statuten van Kredietunie Westland en naar de Ledenovereenkomst. 
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4. Krediet aanvragen 

 

26 



Voorwaarden indienen kredietaanvraag 

• De financiering is bedoeld voor activiteiten van de onderneming van de indiener. 

• De ondernemer heeft een goed businessplan inclusief cash flow prognose, bij 
voorkeur opgesteld samen met een accountant. 

• De aanvraag bij de kredietunie bedraagt maximaal € 250.000,–. 

• Stapelfinanciering, dat wil zeggen combinatie met andere financieringen, is 
optioneel. 

• De aanvrager is gevestigd in of heeft een binding met de regio Westland, inclusief 
Midden-Delfland. 

• Niet in aanmerking voor financiering komen: Verliesfinanciering en levende have. 

• Kredietnemers moeten open staan voor advisering/ondersteuning/ coaching. 
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Hoofdlijnen kredietbeleid (i) 

• Kredietunie Westland richt zich op het midden- en kleinbedrijf in de regio 
Westland, inclusief Midden-Delfland. 

• De verstrekte lening is bedoeld voor financiering van productiemiddelen en/of 
werkkapitaal en/of innovatie. 

• Kredietunie Westland houdt bij de goedkeuring van aanvragen rekening met een 
gewenste spreiding over sectoren. 

• Financiering door Kredietunie Westland bedraagt maximaal € 250.000,- 

• Kredietnemer kán meerdere kredieten van Kredietunie Westland ontvangen tot 
een maximum van € 250.000,- 

• Uitgangspunt is dat de looptijd van de door KUW verstrekte kredieten gelijk loopt 
met de looptijd van de ontvangen gelden van de geldverstrekkende leden 
(“Golden Rule of Banking”) 

• Looptijd maximaal 5 jaar 

• Alleen normale lening, geen achtergestelde leningen. Géén rekening-courant. 

• In principe lineaire aflossingen. 
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Hoofdlijnen kredietbeleid (ii) 

• Er worden zekerheden gevraagd ter beoordeling van de kredietcommissie. 

• Leningen worden verstrekt aan het bedrijf, met hoofdelijke 
medeschuldenaarstelling van de aanvrager privé.  

• Indien mogelijk kan de regeling Borgstelling-MKB worden aangevraagd. 

• Leningen kennen een vaste rente, ter voorkoming van renterisico voor de 
kredietnemer en voor de kredietunie. 

• Op hoofdlijnen wordt aan kredietvragers de volgende informatie gevraagd: 
– Document met beschrijving van de bedrijfsactiviteiten (incl. juridische en eigendomsstructuur, 

statuten, KvK e.d.), de markt en het beleid van de onderneming met betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen; 

– Investeringsbegroting met toelichting, c.q. businessplan; 

– Jaarrekeningen laatste drie boekjaren; 

– Exploitatie- en liquiditeitsbegroting lopend boekjaar; 

– Cashflowprognose voor de looptijd van de gevraagde financiering; 

– Overzicht bestaande financieringen en voorwaarden daarvan; 

– Eigen inbreng. 
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Kredietproces 
 
 
• Aanvrager levert financieringsverzoek plus informatie aan 

• Na eerste check zoekt Coachingscommissie voorlopige Coach uit bestand 

• Aanvrager stelt samen met voorlopige Coach kredietaanvraag op 

• Kredietcommissie beoordeelt haalbaarheid 

• Optioneel: externe beoordelaar 

• Kredietcommissie stelt advies op voor bestuur 

• Bestuur beslist en benoemt Coach voor vervolgtraject 

• Documentatie wordt opgesteld 

• Coach begeleidt kredietnemer gedurende de looptijd  
van de financiering 
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Kredietproces Kredietunie Westland 
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Intake kredietaanvraag via gevraagde informatie; kredietaanvrager 

geeft aan welke kwaliteiten de coach bij voorkeur moet hebben. 

Coachingscommisssie onderzoekt kwalificaties lidmaatschap 

(“Common Bond”), zoekt voorlopige coach uit bestand; toetsing 

aanvraag checklist; eerste externe credit check; bedrijfsbezoek. 

Stoppen of 

doorgaan 

Optioneel: Externe beoordelaar: onderzoek, rating, advies Positief of 

Negatief. Advies risicobeoordeling naar Kredietcommissie.  

Kredietcommissie maakt eigen afweging en stelt modaliteiten voor. 

Advies gaat naar Bestuur, eventueel aanvraag BMKB-garantie bij RVO. 

Bestuur beslist en 

benoemt Coach 
Stoppen NEE 

JA 

 Kredietcommissie stelt Kredietovereenkomst en 

zekerhedenovereenkomst op. Kredietaanvrager wordt lid en 

ondertekend contracten. Coach wordt benoemd voor de looptijd van 

de lening. Hoofdsom wordt overgemaakt naar kredietnemer. 

Kredietbeheer, kredietadministratie en documentatie worden 

gedurende de looptijd van het krediet ondersteund door externe 

partij. Coach en kredietcommissie hebben inzicht in dossier.  

Via Bestuur en Kredietcommissie regelmatige rapportage op 

portefeuilleniveau aan Algemene Ledenvergadering en, indien van 

toepassing aan RVO over de kwaliteit van de verstrekte kredieten. 

Kredietaanvrager stelt samen met voorlopige coach aanvraag op. 

Kredietcommissie beoordeelt haalbaarheid. Bij aanvullende vragen  

eventueel  terug naar aanvrager en voorlopige coach. 

Resultaat 

positief 

 

Stoppen 
NEE 

JA 



Combinatie met andere 
financieringsbronnen is mogelijk 
 
• Bancaire financiering 

• Leasing 

• Crowdfunding 

• Private equity 
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5. Geld verstrekken 
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Geldverstrekkende leden 

• Uitsluitend Kredietunie-leden 

• Geldverstrekkende leden kopen obligaties 

• € 1000,- per obligatie 

• Minimaal 5 obligaties, dus minimaal € 5000,- 

• Looptijd maximaal 5 jaar 

• Rentevergoeding wordt vastgesteld op het moment van storting. 
• Indicatie: 2% boven de spaarrente bij de grote banken. Rente wordt alleen uitgekeerd indien 

het resultaat van Kredietunie Westland dat toestaat. 

• Rente kan hoger zijn bij positief resultaat. 
• Eerste jaren niet in verband met aanloopkosten en opbouwen buffer 

• Rendement 
• Vooral maatschappelijk, MKB ondernemers die niet meer alleen afhankelijk zijn van banken 

• Sociaal netwerk MKB ondernemers, kring van leden 

• Behoud en uitbreiding werkgelegenheid in het MKB 
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Geldverstrekkende leden 

• Aflossingen kredieten kunnen gebruikt worden: 
• om Obligaties af te lossen, 

• om liquiditeitsbuffer te versterken  

• om nieuwe kredieten te verstrekken 

• Statuten: “Vermogenstitels zijn uitsluitend overdraagbaar binnen de kring 
van leden. De overdracht van vermogenstitels geschiedt bij al dan niet 
onderhandse akte en mededeling daarvan aan de Coöperatie. De Coöperatie 
kan een veiling organiseren voor de verhandeling van vermogenstitels”.  

• Risico’s: Zie de Risico’s vermeld in hoofdstuk 9 

• Voor verdere informatie wordt ook verwezen naar de statuten, het document 
“Emissie Obligaties Kredietunie Westland” en de Overeenkomst Ledenobligaties. 
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6. Coaching 
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Coaching 

• Het ‘afnemen’ van coaching is een voorwaarde voor het verkrijgen van krediet. 

• De coach heeft specifieke branchekennis en ondernemerservaring. 

• Naast kennis en ervaring kan ook het netwerk van de coach worden ingezet/benut. 

• Ondersteunen van de kredietnemer met een coach vanuit de Kredietunie gebeurt 
in principe: 
– Via maandelijks/per kwartaal/halfjaarlijks overleg tussen kredietnemer en coach 

– Met volledige informatieverstrekking over bedrijfsvoering en financiële situatie naar de coach toe 

– Onderwerp van bespreking zijn: feed back-feed forward businessplan, strategie, investeringen, 
bedrijfsvoering, cashflow prognoses, financiële situatie 

Proces: 
– De coachingscommissie wijst een coach aan uit de pool van coaches die beschikbaar zijn. 
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De coach 

• Is lid van de Kredietunie, geen lid van het bestuur of lid van één van de 
commissies. 

• Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om 
deze adviezen op te volgen. De coach heeft derhalve geen verantwoordelijkheid 
voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet. 

• Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet 
van de Kredietunie 

• Krijgt onkostenvergoeding en vacatiegeld. In verband met regelgeving adviseert 
Kredietunie Nederland dat dit een reële vergoeding moet zijn, die ook 
daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

• Volgt indien nodig een korte opleiding. 

• Aansprakelijkheid coach uitgesloten c.q. beperkt via overeenkomst tussen 
kredietnemer, coach en Kredietunie. 

• Coach is klankbord voor de ondernemer. 

• Coach is relatiebeheerder en bewaker kredietrisico namens Kredietunie. 
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Kwaliteitscriteria coaches 

1. Vertrouwen en respect 

2. Goede communicatieve eigenschappen 

3. Goed inlevingsvermogen/empathie in de kredietnemer 

4. Creativiteit om oplossingen te vinden 

5. Planmatig kunnen werken 

6. Kritisch zijn in positieve zin 

7. Positieve instelling en enthousiasmeren 

8. Financieel inzicht 
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Coachingsovereenkomst 

• Tussen de kredietnemer, de coach en Kredietunie Westland wordt een 
coachingsovereenkomst afgesloten, waarin zaken worden vastgelegd op het 
gebied van: 

– Verantwoordelijkheden 

– Geheimhouding 

– Honorarium en kosten 

– Aansprakelijkheid 
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7. Partners Kredietunie Westland  
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Partners Kredietunie Westland  

• Kredietunie Westland is aangesloten bij Kredietunie Nederland 

• Kredietunie Nederland is aangesloten bij de World Council of Credit Unions 

• VNO-NCW Westland-Delfland  

• MKB-Westland 

• Ondernemersklankbord Haaglanden 

• Rabobank Westland 
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Relatie met Kredietunie Nederland 

• Ondersteuning oprichting 

• Kosten kredietunies besparen door taken en activiteiten samen te 
verrichten 

• Advies, governance, compliance wetgeving 

• Ondersteuning bij marketing 

• Toegankelijk maken BMKB regeling bij MinEZ 

• Relaties met politiek, internationaal/EU Brussel/EU Luxemburg, 
WOCCU, VS 

• Kredietunie Nederland is eigendom van de aangesloten 
kredietunies 
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8. Financieel Model 
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Verdienmodel Kredietunie Westland 
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Opbrengsten 
Kredietunie 
EEemsdeltaXXX 

Rente-
opbrengsten 
uitstaande 
kredieten 

 
Rente-

opbrengsten 
liquide 

middelen  

Kosten 
Kredietunie  

Rente-
vergoeding aan 
obligatieh’ers 

Rentemarge 

8,5% 

0,5% 

2,5% 

4,4% 
6,9%* 

NB: Cijfers zijn indicatief 



Inkomsten stromen 

• Startsubsidies 

• Afsluitprovisie 

• Entreegelden lidmaatschap 

• Rente leningen 

• Rente buffervermogen 

• Kredietbeheerprovisie 
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Kostenstructuur 

• Opstartkosten 

• Juridische kosten 

• Extern kredietanalyse en kredietbeheer 

• Marketing, communicatie en sales 

• Bestuur, beheer en administratie 

• Onkostenvergoedingen vrijwilligers  

• Salaris professionals  

• Incasso (wanbetalers) 

• Rentelasten opgenomen gelden leden-geldverstrekkers,  

• Rentelasten opgenomen gelden professionele en publieke investeerders 
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9. Risico’s 
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Risico’s die Ledenkapitaal en waarde 
obligaties beïnvloeden 

• Het bestuur van Kredietunie Westland (hierna te noemen “bestuur”) wijst er 
nadrukkelijk op dat aan een lidmaatschap en aan het kopen van obligaties van 
Kredietunie Westland financiële risico’s zijn verbonden. Het is dus een natuurlijk 
c.q. rechtspersoon die het zich niet kan permitteren zijn inleg geheel of 
gedeeltelijk te verliezen, te ontraden lid te worden c.q. obligaties van Kredietunie 
Westland te kopen. Los daarvan geldt voor de entreefee dat deze bij uittreden niet 
wordt terugbetaald, tenzij het bestuur anders beslist.  

• De hierna genoemde risico’s zijn naar beste weten van Kredietunie Westland de 
belangrijkste risico voor Kredietunie Westland en daarmee voor de leden en 
obligatiehouders van Kredietunie Westland. Echter deze risicofactoren zijn niet de 
enige risico’s waar Kredietunie Westland mee te maken heeft. Risico’s die op dit 
moment niet reëel zijn of niet voorzienbaar zijn, kunnen ook materieel van invloed 
zijn op het vermogen van Kredietunie Westland om haar verplichtingen jegens 
leden en obligatiehouders na te komen. 
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Risico’s die Ledenkapitaal en waarde 
obligaties beïnvloeden 

• Kredietrisico 

• Exploitatierisico 

• Fundingrisico 

• Operationeel risico 

• Juridisch risico 

• Fiscaal risico 

• Risico van wijzigingen in overheidsbeleid en toezicht 
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Kredietrisico (i) 
• Risico dat leningen door kredietnemers niet of niet volledig worden terugbetaald 

aan Kredietunie Westland of dat de verschuldigde rente niet wordt betaald door 
de kredietnemer.  

• Het verstrekken van financiering brengt per definitie risico’s met zich mee. Door 
interne factoren bij de kredietnemer (bijvoorbeeld management, marketing of 
technologie) en externe omstandigheden (bijvoorbeeld concurrentie of de 
algemene economische situatie) kan de terugbetaling van de financiering anders 
verlopen dan aanvankelijk werd voorzien. Het kan nodig zijn om de 
terugbetalingstermijn van de financiering te verlengen. Dit kan er toe leiden dat de 
ingelegde gelden van de leden en obligatiehouders niet of later worden 
terugbetaald. (Los daarvan geldt voor de entreefee dat deze bij uittreden niet 
wordt terugbetaald tenzij het bestuur anders beslist.) 

• Daar waar op langere termijn geen zicht bestaat op verbetering van de situatie, 
kan het zinvol zijn ter beperking van (verdere) verliezen de financiering af te 
boeken, wat eventueel kan betekenen dat een verlies ten opzichte van de 
financiering wordt geleden. Dit kan er toe leiden dat de ingelegde gelden van de 
leden en obligatiehouders niet of later worden terugbetaald. (Entreefees worden 
sowieso niet terugbetaald, tenzij het bestuur anders beslist). 
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Kredietrisico (ii) 

• Factoren die het kredietrisico beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: 
– Conjunctuur en macro-economisch klimaat 

– Kredietaanvraagproces leidt tot verkeerde beslissingen en leidt tot kwalitatief ondermaatse 
kredietportefeuille. Bij het verstrekken van financieringen is de kwaliteit van de beoordeling van de 
kredietaanvraag door Kredietunie Westland cruciaal. Ondanks zorgvuldige beoordeling kan niet in 
alle gevallen worden voorkomen dat verleende financieringen in gedeeltelijke of gehele default 
eindigen. 

– Kredietportefeuille is niet gespreid over verschillende branches, maar  beperkt tot bijvoorbeeld één 
branche 

– Geen goed kredietbeheer op bestaande kredietportefeuille 

• Beheersmaatregelen:  
– Kritisch kredietbeleid 

– Coaching door kredietgevers 

– In kredietbeleid is opgenomen dat spreiding een belangrijk aspect is in beoordeling van 
kredietcommissie 

– Bij complexe aanvragen gebruik maken van externe partij voor kredietanalyse. 

– Indien mogelijk: gebruik maken van Borgstellingsregeling MKB 
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Exploitatierisico 

• Exploitatierisico: Hogere kosten dan opbrengsten. Bijvoorbeeld door:  
• Te hoog kostenniveau door onvoldoende uitgezette kredieten 

• Te hoog kostenniveau door te weinig toevertrouwde middelen 

• Te weinig bereidheid om te coachen 

• Beheersmaatregel:  
• Veel aandacht geven aan genereren van kredietaanvragen, geldverstrekkers en coaches in 1e jaar 

van de Kredietunie 

• Strikte kostenbewaking 

• Lage vaste kostenstructuur 
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Fundingrisico 

• Hoewel de leden c.q. geldverstrekkers aan Kredietunie Westland verklaren dat hun 
ingelegde gelden rechtmatig verkregen zijn, valt niet volledig uit te sluiten dat dit 
niet het geval blijkt te zijn. Dit kan afbreukrisico betekenen voor Kredietunie 
Westland en haar leden. 
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Operationeel risico 

• Operationeel risico: Het risico van verliezen door ontoereikende of falende interne 
processen, mensen of systemen of door externe gebeurtenissen. Dergelijke 
incidenten kunnen een wezenlijk nadelig effect hebben op het bedrijfsresultaat 
van Kredietunie Westland. 

• Beheersmaatregel:  
– Maandelijkse bestuursvergadering waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen Kredietunie 

Westland worden besproken. 

– Externe juridische vertegenwoordiging door ten minste twee bestuursleden. 
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Juridisch risico 

• Kredietunie Westland moet zich houden aan een uitgebreide reeks van wettelijke 
verplichtingen. Derhalve staat Kredietunie Westland bloot aan vormen van 
juridische risico’s, die zich op een aantal manieren kunnen manifesteren. 
Kredietunie Westland loopt risico’s wanneer tegen haar een rechtszaak wordt 
aangespannen. Ongeacht of dergelijke vorderingen ontvankelijk zijn, is inherent 
aan een gerechtelijke procedure, dat de uitkomst daarvan onzeker is en mogelijk 
leidt tot financiële schade. De verdediging in een procedure kan kostbaar en 
tijdrovend zijn en er is geen garantie dat alle gemaakte kosten kunnen worden 
verhaald, zelfs niet wanneer Kredietunie Westland in het gelijk wordt gesteld. 
Kredietunie Westland kan zowel financieel als voor wat betreft reputatie, schade 
lijden wanneer het niet lukt deze juridische risico’s te beheersen. 

 

 

 

 

56 



Fiscaal risico 
 

• Kredietunie Westland is onderworpen aan de belastingwetgeving. Fiscaal risico is 
het risico dat wordt geassocieerd met wijzigingen in belastingwetgeving of in de 
uitleg daarvan. De term omvat tevens het risico van wijzigingen in 
belastingtarieven en het risico dat niet wordt voldaan aan door de belastingdienst 
vereiste procedures. Wanneer het niet lukt om de fiscale risico’s te beheersen kan 
dit leiden tot een hogere belastingdruk. Het kan tevens leiden tot een geldboete 
voor het nalaten om de vereiste fiscale procedures te volgen of te voldoen aan 
andere aspecten van belastingwetgeving. Wanneer een specifiek fiscaal risico 
werkelijkheid wordt en als gevolg daarvan de fiscale lasten die verbonden zijn met 
bepaalde transacties hoger zijn dan verwacht, dan zou dit invloed kunnen hebben 
op de winstgevendheid van die transacties.  
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Risico van wijzigingen in 
overheidsbeleid en toezicht 

 

• Kredietunie Westland is op dit moment voor de uitoefening van haar activiteiten 
niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de 
Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten. Wijzigingen in 
overheidsbeleid op dit gebied óf op andere gebieden kunnen gevolgen hebben 
voor de bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsresultaat van Kredietunie Westland. 
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10. Doelstellingen 
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Doelstellingen 
• Vergroten financieringsmogelijkheden voor het MKB in het Westland 

• Bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het Westland. 

• Versterken van de economie in de regio Westland 

• Verstrekte kredieten: 
• 2016: 4  

• 2019: 40 

• Aantal leden:  
• 2016: 50  

• 2019: 350 
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11. Stand van zaken 
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Gerealiseerde acties 

• Coöperatieve Kredietunie Westland u.a.  is opgericht door initiatiefnemers op 
2 december 2015 

• Sindsdien is o.a. het volgende gebeurd: 
– Opstellen Huishoudelijk Reglement 

– Vaststellen functieprofielen bestuursleden 

– Formuleren financieringsbeleid 

– Vaststellen uitgangspunten funding 

– Ontwikkeling website en  brochure 

– Deelname aan programma WOS: De Pitch  

– Presentaties voor VNO-NCW en Rabobank Westland 

– Funding opstartkosten  

– Opstellen Ledenovereenkomst  

– Opstellen Businessplan 
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Geplande acties 

• Ledenwerving 
– Presentatie MKB-Westland, 7 september 2016 

– Presentaties Ondernemersverenigingen 

• Werving geldverstrekkers / coaches 

• Werving kredietnemers 

• Opstellen Obligatieovereenkomst 

• Vaststellen Emissievoorwaarden Obligaties 

• De ambitie is om in 2016 de eerste vier kredieten te verstrekken 
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Meer informatie / Lid worden 
 

• info@kredietuniewestland.nl   
  

• www.kredietuniewestland.nl  
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Bijlagen 
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1852: Hermann Schulze-Delitzsch : “your own selves and character 
must create your credit, and your collective liability will require you to 
choose your associates carefully, and to insist that they maintain 
regular, sober and industrious habits, making them worthy of credit.” 
 
 
 
 
1898: Pater Gerlacus van den Elsen zag boerenleenbanken als een 
maatschappelijke instelling, als een instrument “Om de woeker te 
weren, den landman in zijn nood bij te staan, maar ook de 
spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid te 
bevorderen”. 

Common Bond 
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• Zelfredzaamheid:  
 1864 Raiffeisen: Ondernemers leren zichzelf te helpen 
• Common Bond:  
 Gemeenschapszin, lotsverbondenheid, menselijke maat, sociale  weefsel 
 versterken 
• Kwaliteit:  
 Professioneel, prudent, veilig en transparant kredietproces, degelijke 
 organisatie;  
• Integriteit:  
 Governance, compliance, gedragscode, regels van een behoorlijke 
 bedrijfsvoering en  
• Soevereiniteit en subsidiariteit:  
 Leden bepalen wat zij zelf willen en kunnen doen, wat efficiënter of 
 goedkoper samen kan worden gedaan, wordt gedelegeerd aan VKN  

5 Kernwaarden Kredietunie 
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1. Bevordering werkgelegenheid (in de VS levert ieder kredietunie-krediet van 
$100.000,- aan een MKB-lid één FTE op) 

2. Versterking sociaal economische weefsel in krimpgebieden, steden, wijken 

3. Voorkomen van leegloop van economische bedrijvigheid in krimpgebieden, steden, 
wijken 

4. Lagere faalkansen voor MKB ondernemers door coaching, minder vernietiging van 
kapitaal en arbeid (defaultrate VS < 1%) 

5. Overdracht van kennis en ervaring door oudere MKB ondernemers op jongere 
ondernemers door coaching 

6. Opvullen van de ruimte/markten die door systeembanken niet meer wordt/worden 
bediend 

7. Relatiebankieren (de menselijke maat, d.m.v. coaching) in plaats van onpersoonlijk 
transactiebankieren via intelligente computersystemen 

 

Publiek Belang van Kredietunies (i) 
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8. Community banking (nutsbankieren, het nut van het algemeen) in plaats van 
systeembankieren: het “omdenken” in veranderende maatschappelijke 
verhoudingen 

9. Zelfredzaamheid in plaats van bankafhankelijkheid; creëren van een degelijke 
structurele financiële basis voor de financiering van het MKB 

10. Publieke en private samenwerking, het hogere ideële (private én publieke) doel 
(versterking van de branche of regio) in combinatie met het weloverwogen 
eigenbelang van de leden (goed voor onze spaarcentjes zorgen), op basis van het 
principe “not for profit, not for charity, but for mutual service”. 

Publiek Belang van Kredietunies (ii) 
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Hoofdverantwoordelijkheden 
Voorzitter 
• Eindverantwoordelijk voor (de uitvoering van) het beleid en resultaat van de 

kredietunie. 

• Aansturen, coördineren en assisteren bij de uitvoering van beleids- en 
jaarplannen, bij zowel de leden van de kredietunie als, naar andere organen van 
de kredietunie toe. 

• Realiseren van de geformuleerde doelstellingen van de kredietunie en haar 
leden. 

• Accuraat en tijdig rapporteren over resultaten en coördineren van de periodieke 
(interne en externe) financiële rapportages en analyses aan de Raad van Toezicht 
(indien aanwezig) en aan de leden van de kredietunie, evenals aan 
toezichthoudende instanties.   

• Formuleren en adviseren over strategische beslissingen en planningen. 

• Het formeren en bemensen (c.q. het uitbesteden) van de uitvoerende bancaire 
organisatie van de kredietunie. 
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Hoofdverantwoordelijkheden 
Penningmeester 
• Operationeel en strategisch verantwoordelijk voor de uitvoering van de  

financieringsadministratie en het kredietbeleid van de kredietunie; het bewaken 
van deze kaders ten behoeve van haar leden. 

• Organisatorisch en operationeel aansturen, coördineren van en assisteren bij de 
uitvoering van de financieringsadministratie en kredietbeheerprojecten. 

• Behalen van de financiële doelstellingen van de kredietunie en haar leden. 

• Accuraat en tijdig rapporteren over financiële resultaten en het coördineren van 
de periodieke (interne en externe) financiële rapporten en analyses aan het 
Bestuur en via het Bestuur aan de Raad van Toezicht (indien aanwezig) en de 
leden van de kredietunie, evenals aan toezichthoudende instanties. 

• Advies geven over strategische beslissingen en planningen. 
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Hoofdverantwoordelijkheden 
Secretaris 
• Organisatorisch en operationeel aansturen, coördineren van en assisteren bij de 

uitvoering van projecten, vooral de werving van leden en kredietvragers. 

• Ontwikkelen van instrumenten voor het plannen en begeleiden van deze 
projecten. 

• Coördineren van de maandelijkse en jaarlijkse (interne en externe) operationele 
management informatie en analyses ten behoeve van het Bestuur en de Raad 
van Toezicht (indien aanwezig) van de kredietunie. 

• Geven van advies aan het Bestuur en Raad van Toezicht (indien aanwezig) over 
strategische beslissingen en planningen. 

• Coördineren en voorbereiden van ledenvergadering en ledenraad. 

• Het marketing- en communicatiebeleid van de kredietunie. 
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Hoofdverantwoordelijkheden 
Algemeen Bestuurslid 

• Coördineren van de activiteiten en werking van de coachingscommissie. 

• Het begeleiden van coaches en vrijwilligers. 

• Het ICT-beleid van de kredietunie. 

• De IT infrastructuur en Informatie systemen.  

• Riskmanagement en compliance van Kredietunie Westland. 
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SWOT analyse 
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Sterktes Zwaktes 

• Kredietunie biedt antwoord op 
financieringsbehoefte MKB 

• Leden behoren tot dezelfde regio 
waardoor risico’s vaak beter kunnen 
worden ingeschat 

• Alle leden hebben een 
gemeenschappelijk belang: Het slagen 
van de kredietnemer in zijn projecten 

• Coaching bevordert de kans op succes 
• Geen winstoogmerk, een eventueel 

positief resultaat aan het einde van het 
jaar staat ter beschikking van de leden 

• Creatie extra werkgelegenheid 
• Overdracht van kennis en ervaring binnen 

de regio 

• Ondernemers zouden in bepaalde 
gevallen misschien niet bereid zijn om te 
investeren in een directe concurrent 

• Het relatief risico per verstrekte 
financiering is groter dan bij een bank 
aangezien het totaalkapitaal bij de 
kredietunie kleiner is. 

• De kosten en de risico’s van financiering 
van het kleinbedrijf en starters zijn hoog 

• Relatief beperkte bekendheid bij 
ondernemers 

 

Kansen Bedreigingen 

• Weinig aanbod kredietverstrekking 
tussen €50.000,- en € 250.000,- 

• Banken stellen zich behoudend op voor 
kredietverlening MKB 

• Banken automatiseren kredietverlening 
aan kleinbedrijf 
 

• Gevoelig voor sectorale crisissen in geval 
van beperkte spreiding 
kredietportefeuille 

• Mogelijk te weinig enthousiasme bij 
geldverstrekkers 

• Mogelijk te weinig enthousiasme bij 
kredietnemers 

• Mogelijk te weinig coaches 
• Nieuwe toetreders op de markt van MKB-

financiering 
 


