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Verenigingsnieuws

Tijdens onze Algemene
Ledenvergadering van 26
november j.l. is een aantal
bestuursleden benoemd, onze
nieuwe Directeur en een nieuw lid
van onze Ledenraad.
Fred Bagnay is geboren in Ermelo.
Sinds 1987 woonachtig in Delfzijl en
een schildersbedrijf begonnen,
werkzaam in Delfzijl en omstreken.
Waarom ik de Kredietunie Eemsregio
een warm hart toedraag? Het is een
mooi gebied, met een goed
woonklimaat en prettige mensen die
het verdienen om in te investeren,
zeker naar de toekomst toe. Hier wil
ik graag via onze kredietunie een
steentje aan bijdragen. Fred is medeoprichter en voorzitter van
Kredietunie Eemsregio u.a. Eerder
fungeerde Fred ook als Voorzitter
van het Bestuur van VKN. Fred gaat
zich als Bestuurder vooral toeleggen
op het relatiebeheer met onze leden

Besluiten Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2020
Nu het ongelijke speelveld met VSK tot een einde is gekomen, omdat het Ministerie van EZK heeft besloten
geen subsidies meer te verstrekken aan VSK (in totaal € 1,5 miljoen verstrekt t/m 2020) is het na twee jaar
tijd om te spreken over een reactivering of doorstart van onze Vereniging. Overigens met een uitgestoken
hand naar alle kredietunies in Nederland, ook die kredietunies, die nog geen lid zijn van VKN. Dit Voorstel is
met algemene stemmen aangenomen. De Jaarrekening is goedgekeurd, het bestuur gedéchargeerd en de
begroting 2021 eveneens goedgekeurd. Fred Bagnay (Kredietunie Eemsregio) en Henk Folkers (Kredietunie
Slim Geld) zijn benoemd in het bestuur en Elisabeth Werter (Kredietunie SheCredit) tot lid van onze
Ledenraad. De heren Frank de Laat (Kredietunie Noord-Oost Brabant) en Peter Kamp (Kredietunie Zwolle)
zijn voor de jaren 2021 en 2022 met algemene stemmen benoemd in de kascommissie.
De conclusie van het jaarverslag luidde: Het opzetten van kredietunies in Nederland is weerbarstiger
gebleken dan in het begin gedacht. Ondanks het feit dat wij erin zijn geslaagd om kredietunies toegang te
bieden tot de BMKB regeling (ruimte € 25 miljoen) en een aparte Wet Toezicht Kredietunies in beide kamers
van het Parlement geaccepteerd te krijgen, die per 1 januari 2016 in werking is getreden, gaat het toch om de
grote complexiteit van het wezen van kredietunies, die alle omgaan met door MKB ondernemers
toevertrouwd spaargeld. Zij dienen daarvoor een transparant model te hanteren, waarin integriteit,
governance, compliance en regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering, noodzakelijk zijn. We zijn er trots op
dat we tot nu toe 45 kredietunies hebben kunnen oprichten en dat een groot aantal daarvan ook
daadwerkelijk kredieten verleent, tot bij elkaar ruim € 21 miljoen per eind 2020.
We hebben de laatste jaren doorlopend maar helaas tevergeefs, geprobeerd voldoende sponsorgeld te
vinden en subsidies aan te trekken ter dekking van onze jaarlijkse operationele kosten. De leden van KN

en tussen de Leden onderling.

zullen de komende jaren nog niet in staat zijn om via contributies de kosten van de Vereniging te dragen. Het
realiseren van de daarvoor benodigde groei tot tenminste een 80-tal operationele leden-kredietunies met
circa 200 miljoen euro aan uitstaande kredieten, bleek op korte termijn onhaalbaar.
De beslissing van het Ministerie van EZK om te stoppen met subsidiering van VSK biedt de mogelijkheid om
alle kredietunies in Nederland te verenigen onder één vlag, in lijn overigens met het eerdere advies van het
onderzoekbureau K+V. Daarom adviseren Bestuur en Leden om VKN per eind 2020 te reactiveren en onze
sponsoractiviteiten opnieuw ter hand te nemen, opdat wij de hand kunnen reiken aan alle kredietunies in
Nederland, zodat we de kredietunie beweging een breder draagvlak kunnen geven, ten faveure van de groei
en versterking van MKB ondernemers en van de werkgelegenheid in ons land.

Henk J. Folkers (1956 ),
Penningmeester, Co- Founder van
IMK (Instituut voor het Midden-en
Kleinbedrijf) AdviesPunt B.V. Daar
bouwde hij een landelijk netwerk voor
“Eerste Hulp” bij
Ondernemersvragen. Hij is een echte
Concept Builder/Co-Founder en bij
vele initiatieven betrokken geweest.
Ook was hij Algemeen Directeur bij
Acadium Bastion en Flex Garant
Assuradeuren alsmede Commissaris
bij Claimexperts. In 2010 was hij
betrokken bij de oprichting van Abel
bv, een beleggingsgiro, nadat hij in
2006 aan de uitbouw van TradingPort
B.V. was begonnen, de eerste
onafhankelijke beleggersgiro voor
professionals. In 2000 was hij CEO
bij Capital Care, de preferred supplier

ROM's en Financieringstafels
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in de Voortgangsrapportage van het mkb actieplan
weten: Met de oprichting van twee nieuwe ROM’s, in Utrecht en Flevoland, is inmiddels een vrijwel landelijk
dekkend netwerk van ROM’s gerealiseerd. Deze regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken via hun
fondsen risicokapitaal. ROM’s investeren in verschillende ondernemingen via diverse fondsen gericht op de
verschillende fases waarin een bedrijf zich kan bevinden. Ook ondersteunen de ROM’s ondernemers in tijden
van crisis,
Om ondernemers te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering worden regionaal financieringstafels
georganiseerd. Na een aantal succesvolle pilots in Brabant in 2019 is de aanpak van deze regionale
financieringstafels opgeschaald naar andere regio’s. Dit zijn Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe,
Zeeland, West-Brabant, Overijssel en Flevoland. De regionale financieringstafel is een effectieve manier om
ondernemers met een financieringsbehoefte op hetzelfde moment in contact te brengen met verschillende
financiers en regionale financieringsnetwerken te versterken. Vaak gaat het om ondernemers die in hun
zoektocht naar financiering zijn vastgelopen. De infrastructuur staat en het is nu aan de regio’s om hier mee
verder te gaan. Kredietunie Regio Tilburg is betrokken bij Financieringstafel Midpoint Brabant. Bart Taminiau
(Voorzitter Kredietunie Regio Tilburg) geeft aan dat deze vorm van presentatie van kredietvragen uitermate
goede resultaten boekt.

voor Hypotheken voor de Vereniging
Eigen Huis en PresidentCommissaris bij Mijn Makelaar, een
initiatief van Unive. In de jaren 90
was hij CEO en voorzitter R.v.B. en
Founder van de FRA en RAAD
Administratie Consultants.
Vervulde nevenfuncties: Sinds 1998
is Henk veelgevraagd columnist bij
Beursgorilla, De Kritische Belegger,
CashCow, De Hypotheek Adviseur,
CFD en VVP. Docent Erasmus Plus
(Post-Academische opleiding tot
Master Financial Planning).
Conceptbedenker/ sponsor en copresentator van het RTL programma
“Geld ligt op Straat” en het Teleac TV
programma GELDWERK met PieterJan Hagens Lid van de Raad van
Advies van de European University.
Henk is Voorzitter van Kredietunie

Kredietverlening kredietunies
De Vereniging heeft nu 45 Common Bond kredietunies opgericht, waarvan 14 daadwerkelijk krediet verlenen.
Het ontbreekt ons aan menskracht om aan alle aanmeldingen en vragen om te helpen kredietunies op richten
te kunnen beantwoorden. Kredietunie Nederland beschikt over veel kennis, ervaring, documentatie, tools en
systemen die van belang zijn bij het op een verantwoorde wijze op- en inrichten en begeleiden van
kredietunies.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar in de ontwikkeling van kredietunies in Nederland. De totale
kredietuitzettingen van 14 Common Bond kredietunies passeerde de grens van €20 miljoen. Dat is een
gemiddelde van 1.513.107,- per kredietunie. De uitzettingen namen dit jaar toe met 98%, in verhouding tot
het vorig jaar. De meeste uitzettingen vonden plaats in het eerste half jaar. De gemiddelde kredietgrootte nam
toe van € 72.404,- tot € 83.729,-. Op basis van interviews met individuele Common Bond kredietunies over de
laatste zeven jaar, kan het volgende overzicht worden samengesteld:

Slim Geld u.a. onder meer gericht op
financiering van Micro-Ondernemers
in Nederland.Henk gaat zich als
betsuurder vooral toleggen
op funding, sponsoring,
samenwerkingspartners en ICT
oplossingen.

Elisabeth Werter (Voorzitter
SheCredit) is naast Frank de Laat
(Voorzitter, Voorzitter Kredietunie
Noord-Oost Brabant) en Bart
Taminiau (lid, Voorzitter Kredietunie
Regio Tilburg) benoemd in onze
Ledenraad. De taken van de
ledenraad zijn:
1.1. Het vertegenwoordigen van de
leden van Kredietunie Nederland in
de besturing van de Vereniging over
beleidszaken, positionering,
communicatie, organisatie,
bedrijfsvoering e.d;
1.2. Het onderhouden van contacten
met de Leden teneinde de besturing
van de Vereniging zo breed mogelijk
draagvalk te geven bij de Leden;
1.3. Het uitwisselen van gegevens,
ervaringen en kennis tussen de
Leden onderling en tussen de
Vereniging en de Leden;
1.4. Het ondersteunen van het
Bestuur van de Vereniging bij de
uitvoering van het dagelijks en lange
termijn beleid.

Charles Jansen, onze Bestuursadviseur kredieten, behandelt MKB krediet-aanvragen,
die via onze website en ons netwerk binnenkomen. Na een eerste check op
financierbaarheid wordt de aanvraag aan kredietunies overgedragen in wier werkgebied
de aanvrager is gevestigd. In gebieden waar nog geen Common Bond kredietunies
werkzaam zijn, probeert Charles een bancaire of niet bancaire financieringsbron aan te
boren. Ook ondersteunt hij de kredietcommissies van leden bij lastige of complexe
kredietaanvragen. Charles heeft besloten zijn werkzaamheden per einde van dit jaar neer te leggen en
eindelijk leuke dingen te gaan doen. Hij heeft sinds 2012 aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het
kredietunie concept en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Handboek Kredietverlening. Wij zijn
Charles bijzonder erkentelijk voor zijn bijdragen en werkzaamheden. Zijn werk wordt voorlopig voortgezet
door Anne-Marie van der Lee, tot het moment waarop we een nieuwe bestuursadviseur kredieten hebben
gevonden. Uit het register van kredietaanvragen blijkt dat Kredietunie Nederland sinds 2015 tot en met 2020
voor een bedrag van (cumulatief) € 82.658.500,-. heeft afgehandeld (geholpen en doorverwezen naar de
leden, gestapeld met banken, ondergebracht bij Qredits en/of particuliere investeerders, c.q. die niet te
financieren waren). Voor het jaar 2017 was het totaal aantal aanvragen: €17.833.000,- voor 2018:
€17.010.000-, voor 2019: €3.040.000,-. Dit jaar kwam het totale bedrag uit op € 18.320.000,-.

Nieuws van Kredietunies
Kredietunie Eemsregio u.a. https://www.kredietunie-eemsregio.nl/, (voorzitter Fred
Bagnay, opgericht 10 pril 2014). Kredietunie Eemsregio heeft de afgelopen jaar
vier nieuwe kredieten verstrekt tot €150.000,-. Er werden in totaal vijf kredieten geheel
afgelost. Een van de gefinancierde ondernemers schreef hartverwarmend: Vandaag heb
ik de rente en de aflossing van de pro-resto hoofdsom overgemaakt. Daarmee is een
einde gekomen aan de lening, maar niet een einde gekomen aan de relatie tussen ditWERKt en de kredietunie. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dank te uiten voor de
jarenlange steun en vertrouwen wat ik heb mogen genieten van de kredietunie. Ik heb het echt als steun in de
rug ervaren dat andere ondernemers in de regio, niet alleen hun nek uitsteken, maar ook hun geld inzetten,
om mij als ondernemer financieel te steunen terwijl een bank dat een te hoog risico vond. Hartelijk dank voor
jullie inzet, toewijding en professionele organisatie. De kredietunie heeft nogmaals zijn meerwaarde
aangetoond wat mij betreft!. Hartelijke groet voor nu en tot graag tot later op een bijeenkomst van de
kredietunie of elders.

Elisabeth heeft heel haar leven als
ondernemer bedrijven opgericht,
laten groeien en daarna weer
verkocht. Vanaf 2006 gebruikt ze
deze kennis en kunde als senior
adviseur met brede ervaring als
participatie coach, Parttime- en BBZ
ondernemen, én inclusiviteit op de

Kredietunie Westerkwartier u.a. https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/ (voorzitter Ronald Seinen,
opgericht 28 december 2016). 2020 was een jaar waarin we een voorzichtige toename hebben gezien van
het aantal leden en verstrekte kredieten. Opvallend en veelbelovend is de toename van
financieringsaanvragen met een meer maatschappelijk karakter. Een ontwikkeling die we van harte

arbeidsmarkt. Ze zet zich in als
strategisch beleidsadviseur,
manager, projectleider en
procesbegeleider voor transformatie
en innovatie vraagstukken, bij
commerciële en niet-commerciële
instellingen. Elisabeth is vanuit de
inhoud gedreven; analytisch en
pragmatisch. Ze verbindt bestuur,
beleid, management en uitvoering in
resultaatgerichte projecten. Haar
passie ligt bij de thema’s
samenredzaamheid door zelfbeheer
van kwetsbare groepen waarbij

ondersteunen. Deze kredietaanvragen passen uitstekend bij de doelstellingen van
onze kredietunie (leefbaarheid en werkgelegenheid in het Westerkwartier).
We zien dat de bijeenkomsten van het ‘Ondernemersheem Westerkwartier’ een succes
zijn. Naast kredietverstrekking hebben we hiermee een sterk instrument om
ondernemers met elkaar te verbinden en ondernemersvragen aan elkaar voor te
leggen. In het kader van vergroting van onze naamsbekendheid heeft het bestuur ook
dit jaar contacten verder ontwikkeld met de volgende overheden, instellingen en bedrijven : Andere
Kredietunie’s in Noord Nederland; VKN; Provincie Groningen; Gemeente Westerkwartier; Gebiedscoöperatie
Westerkwartier; Ondernemersverenigingen in het Westerkwartier en Accountants en intermediairs in het
Westerkwartier.

Shecredit u.a. Home - Shecredit, (Voorzitter Elisabeth Werter, opgericht 21 november
2019). Voor SheCredit was het jaar 2020 vanwege Corona echt wel rustig. Dat betekent
niet dat we als bestuur stil hebben gezeten. Want naast het verlenen van kredieten
hebben we het promoten van vrouwelijk ondernemerschap hoog in het vaandel staan.
We worden continu bevestigd in het feit dat vrouwen echt anders met arbeid voor eigen

nieuwe holistische businessmodellen
worden ingezet én waarbij de lokale
economie centraal staat. Ze
excelleert als kwartiermaker in
domein- of afdelingoverschreidende
projecten waar meerdere
stakeholder-belangen op een lijn
gebracht moeten worden. Daarom
heeft ze SheCredit opgezet om
ondernemende vrouwen met
coaching en kredieten te
ondersteunen

rekening omgaan dan mannen (zie rapport genderscan 2020
Genderscan van ondernemerschap in Nederland (cbs.nl) )
Vandaar dat we de ambitie opgepakt hebben om een leerstoel
vrouwelijk ondernemerschap te realiseren. In het jaar 2021 zal
onze aanwezigheid online stevig op de kaart gezet worden. Dit in
de vorm van podcasts, life-interviews en webinars. Daarmee zal
onze community groter worden, willen we een stroom van
kredietaanvragen op gang brengen en investeerders aan ons
binden. Met vrouwelijk ondernemerschap en krediet als
katalysator spreken we een onderbenut potentieel aan waardoor
er een dynamiek ontstaat die voor zowel maatschappelijke impact als voor persoonlijke en professionele
groei zorgt. Daarom zullen we als vrouwelijke kredietunie een bijdrage leveren aan de cursus vrouwelijke
investeerders die voor 2021 in de planning staat. Dit is geïnitieerd door The Next Women, een internationaal
platform voor vrouwelijke ondernemers, waarmee we een samenwerking hebben.

Nieuwe Kredietunies, Samenwerking, Innovaties, Nieuwe Projecten
.
Kredietunie Nederland (KN) is op 1
augustus 2013 opgericht.
KN wil zo dicht mogelijk bij het
oorspronkelijk concept van de
kredietunie blijven, op basis van de in
ons land geldende wettelijke
regels en van internationaal
geaccepteerde voorwaarden
(“Governance”, “compliance”,
gedragscode, regels voor een
behoorlijke bedrijfsvoering etc.).
Deze tijd vraagt om anders
ondernemen. Jonge

Kredietunie Slim Geld u.a. (voorheen Kredietunie Alkmaar u.a. Opgericht 5 februari
2016). Voorzitter Henk Folkers heeft met een aantal MKB ondernemers het plan
opgevat om landelijk microkredieten te gaan verstrekken. Dat wil zeggen veelal
kleine kredieten tot € 50.000,-. In veel gevallen kan dat in samenwerking met
bestaande kredietunies die deze kredieten te klein vinden om in behandeling te
nemen. Zij kunnen die aanvragen dan ook naar Kredietunie Slim Geld doorverwijzen.
In die gevallen waar nog geen kredietunies werkzaam zijn, maar wel kredietbehoefte
bestaat voor micro-financiering, zal Kredietunie Slim Geld zelfstandig opereren.
Kredietunie Slim Geld is een sectorale kredietunie, net als de Binnenschippers, SheCredit, de kredietunie
voor Chinese Ondernemers, de Bakkers en MKB Bedrijfspanden. Een kredietaanvraag die in het kader van
de KKC regeling (95% Staatsgarantie) in behandeling kan worden genomen is natuurlijk het meest
aantrekkelijk, indien Kredietunie Slim Geld er in kan slagen om grote aantallen van dergelijke

talenten, ambitieuze ondernemers
en innovatieve start-ups strijden
nog altijd voor hun plekje op de
markt. Maar waar het vroeger “ieder
voor zich” was is in deze tijd
samenwerken, co-creëren
en netwerkvorming heel normaal
geworden. Ondernemers
zoeken elkaar op, werken samen
aan producten en diensten of delen
kosten en resources. Jonge
ondernemers proberen netwerken te
ontwikkelen met collega’s, jong én
oud.
Deze tijd vraagt daarom ook
om andere vormen van financiering
en kredietverlening. Naast de
traditionele financiering via de
banken zijn nieuwe vormen in
opkomst, zoals crowdfunding.
De vorm die misschien wel het meest
past bij deze nieuwe tijd:
kredietunies.
Een kredietunie is een
samenwerkingsverband waarin
jongere en oudere ondernemers
een gemeenschappelijke kas
opbouwen om kredieten te verlenen
aan leden-deelnemers.
Deelnemers ontmoeten en
helpen elkaar met geld, coaching
enbegeleiding. Samen voor het beste
resultaat.
Kredietunies: van, voor en door
ondernemers
___________________________
Kredietunie Nederland is een
vrijwilligersorganisatie, die
ondernemers helpt een kredietunie
op te zetten en er een succes van
te maken. Daarnaast behartigt de
Vereniging de belangen van haar
leden.
KN is een boetiek:
-een keurmerk voor
verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor integere
transparante bedrijfsvoering

kredietaanvragen in behandeling te nemen. Met elkaar kan dit voor de VKN toch een aanzienlijke portefeuille
opleveren.

Kredietunie MKB Bedrijfspanden u.a. (voorheen Kredietunie Enschede u.a.;
projectleider Tom ten Voorde, opgericht 17 augustus 2015). Tom heeft met een aantal
MKB ondernemers in de regio het plan opgevat om een kredietunie op te richten voor
financiering van bedrijfspanden van, voor en door (oud) MKB ondernemers. De
gedachte komt enerzijds voort uit de vele afwijzingen a.g.v. de strengere eisen die
banken stellen aan (vastgoed)financieringen, terwijl huisvesting voor (groeiende) MKB
ondernemers noodzakelijk is. Anderzijds zien we dat er veel kapitaal beschikbaar is en
dat (oud) ondernemers graag iets willen betekenen voor de regio en meer rendement
op hun vermogen willen, mits 1e klas zekerheid. Door deze twee zaken te combineren willen wij een
stimulans geven aan de werkgelegenheid en de kennis en het rendement in de regio houden. Via een non
bancaire financier heeft Tom dit jaar al ervaring opgedaan met het verstrekken van financieringen o.b.v. een
1e hypothecaire inschrijving en max. 60% van de taxatiewaarde, waarmee de behoefte duidelijk is
aangetoond. Kredietunie MKB Bedrijfspanden gaat in eerste instantie in Oost Nederland van start, maar wil
ook bestaande kredietunies ondersteunen die met financiering van bedrijfspanden te maken krijgen, zodat
gezamenlijk of gestapeld aan de financieringsvraag van een MKB ondernemer voldaan kan worden.

Oprichting Stichting MKB Co-Financierings Fonds
Op 16 december 2020 werd het MKB Co-financierings Fonds (hierna MKBCF) door de bestuursleden Roland
Lampe en Henk Folkers opgericht. Het MKBCF zoekt financiering voor co-financiering tot 50% van
MKB kredietaanvragen bij niet-bancaire kredietverschaffers, zoals de kredietunies, crowfundingplatforms,
lease-, factoring- en venture capitalmaatschappijen.
Alternatieve financiers, zoals Kredietunies, crowdfundingplatforms, e.d. zijn in de huidige markt met de zeer
beperkte mogelijkheden van traditionele banken in Nederland om snel, kostentechnisch aantrekkelijk,
verantwoord en gestructureerd het MKB van krediet te voorzien. We willen met het MKBCF in een
marktsegment opereren dat door de reguliere banken niet, of steeds minder wordt bediend. Van het door de
staat (grotendeels gegarandeerde) leningenbudget voor KKC- en BMKB-leningen is tot op heden nog maar
9% in de markt is verstrekt!
Het marktaandeel van non-bancaire financiering is volgens de Stichting MKB Financiering in 2019 gegroeid
met 26% ten opzichte van 2018. Met ruim € 2,7 miljard aan nieuwe verstrekkingen financiert één op de vijf
MKB ondernemingen de activiteiten non-bancair. Verder valt uit de cijfers op dat het aantal verstrekte
financieringen met 41% groeide naar 49.120. Vooral bij klein-zakelijke financieringen onder € 1 miljoen nam
non-bancaire financiering sterk toe en blijkt het te voorzien in een duidelijke behoefte in de markt.
Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2019:
• 49.120 non-bancaire financieringen (41% groei)
• Non-bancaire financiering gestegen naar € 2,7 miljard
• Aandeel non-bancair bij financieringen < € 1 miljoen gestegen naar 22%
• Vastgoed financiering meer dan verdubbeld in 2019
• Lease en factoring samen 74% van non-bancaire financiering
Professionele particuliere en institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen (met name de
bedrijfstakpensioen-fondsen) zullen verzocht worden om obligaties van het MKBCF te kopen. Het
Investeringsmemorandum is voor VKN- leden verkrijgbaar.
Meer info: rlampe@mkbcf.nl en hfolkers@mkbcf.nl
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Samenwerking met One Planet Crowd
Op 17 december jongstleden tekenden Roland Lampe en Henk Folkers namens het Bestuur van VKN een
samenwerkingsovereenkomst met OnePlanetCrowd (OPC). VKN en OPC constateren dat ondernemers een
toenemende behoefte aan nieuwe financieringsbronnen hebben en dat samenwerking tussen professionele
aanbieders steeds relevanter wordt om ondernemers en MKB bedrijven beter en passender aanvullende
financieringen te kunnen verstrekken.
De aangesloten VKN-kredietunies kunnen ook in de huidige coronacrisis een toevloed aan leden en kredieten
op een goede wijze kanaliseren en OPC kan vanuit eigen toegesneden bestanden middelen en contacten
werven, waarmee ze samen met de kredietunies een invulling kunnen geven aan de uiteindelijk verstrekking.
Middels deze samenwerking wordt het voor de aangesloten kredietunies mogelijk om ook separaat te
participeren in door OPC geëntameerde kredieten/leningen, indien die voldoen aan de specifieke
kredietvoorwaarden van de betreffende kredietunie. Met OPC kunnen daardoor ook kredietbeheer en
coaching worden geboden i.s.m. de VKN -leden. Kredietunies kunnen door deze samenwerking ook hun
eigen kredietaanvragen die op enig moment te groot zijn met OPC delen op basis van gelijke zekerheden en
modaliteiten (pari passu en pro rata parte).
Met deze samenwerking verwachten OPC en VKN dat kredietunies aan hun toekomstige MKB kredietvragers
een nog betere toegang tot maatwerk kunnen leveren. Bij ieder gemeenschappelijk verstrekt krediet zal de
kredietunie een coach benoemen, die desgewenst ook (na toestemming van de kredietnemer) aan OPC zal
rapporteren over de ontwikkeling van het kredietrisico. VKN adviseert daarnaast alle huidige en toekomstige
bij haar aangesloten regionale en/of sectorale kredietunies om in geval van acceptatie-assistentie en bij
cofinanciering gebruik te maken van de diensten van OPC.
De afspraken tussen OPC en VKN vullen de gezamenlijke bereidheid in om, na verkregen toestemming van
beoogd kredietnemers, debiteureninformatie met elkaar te delen en in principe samen te werken bij het tot
stand komen van een eventuele cofinanciering van kredietvragers tussen kredietunies en crowdfunders.
OPC besteed het ‘relatiebeheer’ en de ‘kredietrevisie’ ingeval van cofinanciering uit aan de lokale kredietunie.
Bij cofinanciering zal het door partijen te hanteren risico gewogen rentepercentage, indien mogelijk, op elkaar
worden afgestemd. Indien en voor zover door beide partijen dezelfde kredietvoorwaarden en hetzelfde
rentepercentage worden gehanteerd kan deling van eventuele zekerheden op individueel niveau onderdeel
van de afspraken zijn.

Season's Greetings
Hoewel dit jaar het meest verschrikkelijke is dat de meesten van ons zich kunnen herinneren, hebben we ook
kunnen ervaren hoe saamhorigheid het beste uit ons naar boven heeft gehaald. Hoe ondernemers hun
werknemers hebben kunnen beschermen, hoe veel van deze werknemers in sneltreinvaart thuis zijn gaan
werken, hoe mensen elkaar uit een soort lotsverbondenheid hebben kunnen helpen, zowel in ons land, als
ook in de hele wereld en hoe wij hiermee een grotere sociale rechtvaardigheid hebben kunnen helpen
bevorderen; hoe een internationale wetenschappelijke inspanning ons volgend jaar dichterbij een oplossing
kan brengen. We wensen jullie en jullie dierbaren een Gelukkiger Nieuwjaar!
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