De unieke positie van kredietunies
in het financieringslandschap
Alternatieve financieringsbronnen als antwoord op krimp bancaire kredietverlening
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Korte samenvatting
Anno 2021 is het voor een MKB-ondernemer niet zo eenvoudig om

zekerheden). Om als ondernemer te bepalen welke financiers moge-

een financiering van de bank te krijgen. Dat geldt met name voor

lijk in aanmerking komen, is het essentieel te weten waar het geld

financieringen tot €1 miljoen. In reactie daarop zijn er de afgelopen

voor nodig is, hoeveel je nodig hebt en wat je risicoprofiel is.

jaren verschillende alternatieve (non-bancaire) financieringsvormen
ontwikkeld. Het aantal aanbieders van non-bancaire bedrijfsfinancie-

Een groot deel van de financieringsvraag vanuit het MKB ligt onder

ringen groeit: in 2019 verstrekten zij al 22% van de financieringen in

de €500.000. Voor die doelgroep kan een kredietunie uitkomst bieden.

de kleinzakelijke markt, de verwachting is dat dit stijgt tot meer dan

Kredietunies kunnen worden ingedeeld in de categorie ‘direct len-

50% in 2023. Met een toenemend aantal aanbieders wordt het voor

ders’: ze verstrekken leningen en geen risicodragend kapitaal, willen

ondernemers lastig hun weg te vinden in het financieringslandschap.

maandelijks rente en aflossing ontvangen en rekenen een niet te hoge
prijs.

Non-bancaire financiers zijn onder te verdelen in senior aanbieders
(vooral lease- en factormaatschappijen), junior aanbieders (veelal

Het is van belang dat het fenomeen kredietunie meer bekendheid

direct lenders die risico’s accepteren tegen een hogere prijs) en mez-

krijgt bij MKB-ondernemers, om zo meer ondernemers te kunnen

zanine aanbieders (verstrekkers van achtergesteld vermogen zonder

helpen.

Introductie
Vroeger was het eenvoudig als je als MKB-ondernemer financiering nodig had. Je ging naar de

schien een beetje ouderwets klinkt, is een
kredietunie een zeer eigentijdse bron van

bank en in de meeste gevallen kreeg je dan een

financiering

financiering, ook al had je relatief weinig zeker-

Een financiering bovendien die zowel de

heden te bieden. En als de bank geen lening of

kredietnemer als de kredietverlener veel

krediet wilde verstrekken, werd je verwezen

voordeel oplevert.

naar een andere partij die mogelijk iets voor je
zou kunnen betekenen. De bank was de ‘trusted
advisor’ van het MKB.

Eigentijdse financieringen
Die wereld is volledig veranderd sinds de kredietcrisis

voor

MKB-ondernemers.

Maak kennis met kredietunies
In deze whitepaper beschrijven we de ontwikkelingen in het financieringslandschap voor MKB-bedrijven, welke rol kredietunies daarin
spelen, wat ze uniek maakt en hoe je als ondernemer een passende
financier vindt.

in 2008. Als MKB-ondernemer krijg je helemaal niet meer
zo gemakkelijk een financiering van de bank. Hoe kom je dan

Je ervaart pas echt de toegevoegde waarde van een kredietunie als je

toch aan de nodige financiering? Alternatieve financieringen -

kredietnemer bent geworden: dan zie je hoe andere leden je vooruit

ofwel: niet-bancaire financieringsvormen - zijn het antwoord. Voor

willen helpen. Niet alleen met geld, maar vooral ook met hun kennis en

ondernemers is het echter niet eenvoudig om hun weg te vinden in

netwerk. Zegt het voort, is dan ook de grote boodschap achter deze whi-

de wereld van non-bancaire aanbieders van bedrijfsfinancieringen. Ze

tepaper. Vertel het verhaal aan andere ondernemers. Zodat ook zij de

groeien sterk in aantal en ze zijn er in verschillende soorten en maten.

kans krijgen een goede keuze te maken in het financieringslandschap.

Ben jij als ondernemer bekend met het fenomeen kredietunie? Als
het niet zo is, ben je niet de enige. Wel wordt het dan de hoogste
tijd dat je er kennis mee maakt. Want hoewel kredietunie mis-

Meer weten?
Ben je gevestigd in (Zuidoost-)Brabant, heb je een financieringsbehoefte en wil je meer weten over de mogelijkheden van Kredietunie
Brabant, kijk dan op onze website www.kredietuniebrabant.nl, bel
06 53 410 357 of stuur een e-mail naar info@kredietuniebrabant.nl.
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MKB-financiering anno 2021
Alternatieve financiering in de klein-zakelijke markt is het afgelopen decennium enorm gegroeid, terwijl bancaire financiering in
dit segment juist is gekrompen1. Dit geldt met name voor de klein-zakelijke markt met financieringsaanvragen tot €1 miljoen. Europese
regelgeving heeft geleid tot hogere kapitaalseisen voor banken en een
strengere en formelere risicobeoordeling. Hierdoor is de bancaire
kredietverlening in dit segment gekrompen. Dit is de voedingsbodem
voor het ontstaan van alternatieve financieringsbronnen. Behalve de
terugtrekkende beweging van banken, heeft ook de dalende rente op
spaargeld een bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Zowel particuliere als professionele investeerders (waaronder pensioenfondsen)
zijn op zoek naar rendement op hun geld. Via het verstrekken van
financieringen in het alternatieve kanaal kan men dit realiseren2.
Uit onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat in 2019 €2,25
miljard is vertrekt in de klein-zakelijke markt via alternatieve bronnen.
Dat is een groei van 18% ten opzichte van 2018. Via het bankkanaal
werd in 2019 €8,14 miljard verstrekt. Met andere woorden: 22% kwam
via het non-bancaire kanaal. De stichting verwacht dat dit stijgt naar
ruim €4 miljard in 2023, waarbij meer dan 50% uit het non-bancaire
kanaal komt. Daarom praat de stichting ook niet meer over alternatieve financiering maar simpelweg over non-bancair versus bancair.

1

Onderzoek non-bancaire financiering 2019 – Stichting MKB Financiering

2

Factsheet BDO 122020
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Vormen van non-bancaire financiering
Het aantal non-bancaire aanbieders van bedrijfsfinancieringen is

BDO heeft dit samengevat in een overzicht, waarvan we hieronder een

de laatste jaren enorm gestegen. Je zou zelfs kunnen spreken van

vereenvoudigde versie weergeven. Uiteraard zijn er veel meer partijen

een zekere wildgroei. Daarom is het voor ondernemers niet eenvoudig

actief in ieder van de domeinen en sommige partijen bewegen zich op

om hun weg te vinden in deze wereld.

meerdere terreinen.

Driedeling
In een poging om helderheid te verschaffen in de non-bancaire wereld,
heeft BDO een driedeling gemaakt3:
• Senior aanbieders – financiers die met name assets (activa) financieren en daarop hun zekerheden baseren. Denk hierbij in het bijzonder aan lease- en factormaatschappijen.
• Junior aanbieders – zij zijn bereid meer risico’s te accepteren, maar
wel tegen een hogere prijs. Een tweede pandrecht of tweede hypothecaire inschrijving wordt vaak als zekerheid geëist. Veel van de
zogenaamde ‘direct lenders’ vallen in deze categorie.
• Mezzanine aanbieders – zij verstrekken over het algemeen achtergesteld vermogen zonder zekerheden en lopen dus veel risico. Deze
vorm van financiering wordt vaak ingezet bij managed buy-outs en
andere M&A transacties, maar ook voor het financieren van sterke
groei. NIBC en NPEX vallen in deze categorie.

3

Factsheet BDO 12220
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Hoe je als ondernemer een financier vindt
Het overzicht van BDO geeft wel een globaal overzicht van de
non-bancaire markt, maar maakt het een individuele ondernemer
nog steeds niet gemakkelijk om een financier te vinden. Iedere aanbieder heeft namelijk eigen selectiecriteria en lang niet iedere ondernemer kan kiezen uit alle alternatieven. Niet voor niets zijn er de
laatste jaren allerlei intermediairs opgekomen die bedrijven helpen
om bij de juiste financiers uit te komen. Die intermediairs zijn soms
landelijke (franchise) organisaties, zoals Credion en Smartfunding,
maar vaak ook regionale partijen. Een goed voorbeeld uit Brabant is
Crowd Capital Brabant. Deze intermediairs hebben in veel gevallen de
rol van de bank overgenomen als ‘trusted advisor’ van het MKB in het
klein-zakelijke segment.

De belangrijkste vragen

Zonder deze vragen al te uitgebreid te behandelen, gaan we in op
de meest voor de hand liggende financieringsoplossingen. Voor het

De behoefte aan financiering is het grootst bij opschaling en verdere

financieren van objecten (machines, vervoersmiddelen, computers,

uitbreiding van een onderneming4. Om te bepalen welke financiers

enzovoort) is lease de meest logische financieringsoplossing, ook

daarvoor mogelijk in aanmerking komen, zijn drie vragen essentieel:

omdat lease relatief goedkoop is. In het geval van een handelsbedrijf
met een grote debiteurenportefeuille ligt factoring voor de hand. In

• Waar heb ik geld voor nodig?

beide gevallen dient het actief (asset) als zekerheid voor de financie-

• Hoeveel geld heb ik nodig?

ring. Is het risicoprofiel te hoog voor de lease- of factormaatschappij

• Wat is mijn risicoprofiel?

of is de kapitaalsbehoefte niet gekoppeld aan een asset, dan ben je
aangewezen op andere financiers.

4 Financieringsmonitor CBS

De omvang van de financieringsbehoefte
Een heel belangrijke factor die bepaalt bij welke financiers je eventueel terecht kunt als ondernemer, is de omvang van je financieringsbehoefte. Een groot deel van de financieringsvraag vanuit het MKB ligt
onder de €500.000. Daarmee vallen veel financiers uit het overzicht
van BDO af, omdat ze een minimum van €500.000 of zelfs €1 miljoen
hanteren.
MKB-bedrijven met een kapitaal/financieringsbehoefte tot €500.000
die niet bij de bank terecht kunnen, zijn op dit moment vooral aangewezen op:
• kredietunies
• enkele andere direct lenders, zoals Qredits en Floryn
• informal investors
• crowdfunding
• specifieke fondsen
Kredietunies hebben een unieke, maar helaas nog onbekende positie
in het financieringslandschap. Daarom gaan we in het volgende hoofdstuk dieper in op deze aanbieders van non-bancaire financieringen.
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Kredietunies en hun meerwaarde
Kredietunies zijn geen recent fenomeen en ook niet typisch

Meerwaarde

Nederlands. In Nederland zijn Kredietunies actief geworden vanaf

Kredietunies hebben een aantal kenmerken die ze geschikt en aan-

2013. Toen de banken de kredietkraan voor het MKB in hoge mate

trekkelijk maken als financier van MKB-bedrijven. De belangrijkste

dichtdraaiden, namen overal in het land ondernemers het initiatief

daarvan:

om andere ondernemers te helpen met financiering. Die initiatieven
zijn op veel plaatsen omgezet in de oprichting van een kredietunie.

• Financiering voor relatief kleine bedragen

Een kredietunie is in de regel een coöperatie met een groep (oud)

Hoewel verschillend per kredietunie, liggen de financieringsbe-

ondernemers als leden. De meeste kredietunies zijn gericht op een

dragen in de meeste gevallen tussen de €50.000 en €500.000. Zoals

bepaalde regio, maar er zijn ook sectorale kredietunies, zoals de kre-

eerder opgemerkt, valt een groot deel van de kredietbehoefte van

dietunie voor bakkers en voor de binnenvaart. Kredietunies hebben

het MKB binnen die bandbreedte. Veel andere direct lenders zitten

zich verenigd in de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, waarvan

daarboven.

momenteel 24 kredietunies lid zijn. Het toezicht op de kredietunies is
geregeld via de AFM en de Wet Toezicht Kredietunies, die per 1 januari
2016 in werking is getreden.

Direct lenders

• Pricing zeer marktconform
Leden van kredietunies zijn (oud) ondernemers die andere ondernemers willen helpen. Men wil een eerlijke vergoeding voor de
belegging, maar is niet op zoek naar maximaal rendement.

Kredietunies kunnen worden ingedeeld in de categorie ‘direct lenders’, waartoe overigens ook crowdfunders en andere gespeciali-

• Kredietunies zijn coöperaties zonder winstoogmerk

seerde partijen behoren. Kredietunies verstrekken leningen en geen

Kredietunies worden gerund door onbezoldigde besturen, waar-

risicodragend kapitaal. Kredietunies willen namelijk maandelijks

door het kostenniveau laag is. Bovendien zijn de financials van kre-

rente en aflossing ontvangen en daarvoor moet er wel voldoende vrije

dietunies transparant voor leden en de kredietnemers.

kasstroom of winst zijn om aan die verplichting te voldoen.

• Kredietunies bieden meer dan financiering
(Oud-)ondernemers stellen ook hun kennis ter beschikking aan

Casus: ontwikkeling innovatieve, hybride caravan

andere ondernemers. Kredietnemers worden gecoacht. Kredietu-

Wim van der Vorst is alweer 14 jaar directeur/eigenaar van De

nies worden gekenmerkt door regionale en/of sectorale betrokken-

Vouwwagenspecialist uit Boxtel, voor de liefhebbers in Nederland

heid, waarvan de kredietnemer kan profiteren.

een begrip. Het bedrijf verkoopt nieuwe en gebruikte vouwwagens vanuit de showroom in Boxtel. Zowel omzet als resultaat zijn

• Informatie blijft binnen de eigen community

al jaren positief. Wim is samen met Maarten de Roos een nieuwe

Veel ondernemers vinden crowdfunding minder aantrekkelijk,

vouwwagen gaan ontwikkelen. Dit wilde hij niet ten koste laten

omdat veel informatie over hun onderneming ‘op straat’ komt te

gaan van het beschikbare werkkapitaal in De Vouwwagenspecia-

liggen. Bij een kredietunie wordt de informatie alleen gedeeld in

list. Om die reden meldde Wim zich bij Kredietunie Brabant voor

de eigen community van leden. Die leden kan ook worden verzocht

een lening van €100.000. Hij had positieve berichten gehoord over

vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Kredietunie Brabant.

• Snelle beslissingstrajecten

Op de avond waarop Wim een rondleiding gaf aan leden van Kre-

Kredietunies zijn ‘mean and lean’ en kunnen dus snel schakelen bij

dietunie Brabant werd de 3-jarige lening direct volgestort. Wim

een aanvraag. Sommige Kredietunies hebben eigen fondsen waar-

gebruikte het geld voor de bouw van een prototype van een nieuwe,

door men niet (uitsluitend) afhankelijk is van individuele deelname

innovatieve caravan met de naam TakeOff. Easy Caravanning, een

in financieringen.

nieuwe vennootschap, heeft in 2020 de eerste TakeOff’s verkocht.

• Borgstelling verhoogt kans op financiering

Inmiddels heeft Wim zijn lening al netjes afgelost én daarna heeft

Kredietunie Brabant was naast de banken de eerste non-bancaire

hij op naam van Easy Caravanning opnieuw een lening via Kredie-

partij die een BMKB-borgstelling door de overheid mocht aan-

tunie Brabant aangetrokken. De bank was terughoudend, vanwege

vragen. Dit vergroot de kans op toekenning van een krediet en kan

de grote onzekerheid over de groei van het aantal verkopen in

een gunstig effect hebben op de rente die moet worden betaald.

coronatijd. Wim van der Vorst is dankbaar dat hij en zijn team vertrouwen krijgen van de leden van Kredietunie Brabant en is vastberaden om de lening tot op de laatste cent weer terug te betalen.
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Conclusie
Een kredietunie is een eigentijdse bron van financiering voor
MKB-ondernemers met een financieringsbehoefte in de vorm van
een lening (geen risicodragend kapitaal) van tussen de €50.000 en
€500.000. Een financiering die zowel de kredietnemer als de kredietverlener veel voordeel oplevert. De financiers zijn betrouwbare leden
van de coöperatie die een eerlijke vergoeding vragen, niet uit zijn op
maximaal rendement en die als (oud-)ondernemer ook bereid zijn hun
kennis en ervaring te delen met de ondernemer die zij financieren.
Kosten voor deelname zijn laag en transparant, bij aanvragen wordt er
snel beslist en sommige kredietunies hebben toegang tot BMKB-borgstelling door de overheid.

Meer weten?
Ben je gevestigd in (Zuidoost-)Brabant, heb je een financieringsbehoefte en wil je meer weten over de mogelijkheden van Kredietunie
Brabant, kijk dan op onze website www.kredietuniebrabant.nl, bel
06 53 410 357 of stuur een e-mail naar info@kredietuniebrabant.nl.

www.kredietuniebrabant.nl

