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toezicht kredietunies 

  

 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Nederlandse banken vinden het belangrijk dat er in Nederland financieringsvormen tot wasdom 
komen die complementair zijn aan de banken. Zeker nu de economie aantrekt is er een gezamenlijk 
belang dat er voor goede ondernemingsplannen passende financiering is. De Nederlandse bancaire 
sector ziet het nadrukkelijk als haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de gewenste 
verbreding van het financieringspalet voor ondernemers. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging 
van Banken vanaf het eerste concept-wetsvoorstel actief haar mening gegeven over de Wet toezicht 
kredietunies en voorstellen gedaan voor verbetering. 
 
Kredietunies zijn voor ondernemers een welkome aanvulling in het financieringslandschap. Anders 
dan in het verleden toen veel bedrijven louter bancair gefinancierd waren gaan we steeds meer toe 
naar wat inmiddels gestapelde financiering heet. Het is in dat kader essentieel dat aanvullende 
vormen van financiering beschikbaar komen voor het MKB en kredietunies zijn hier een goed 
voorbeeld van. Het concept van kredietunies heeft in ieder geval in het buitenland laten zien van 
betekenis te zijn voor een verbreding van de financieringsmogelijkheden.  
 
Voor de NVB staat voorop dat transparante en toekomstbestendige toezichtkaders een 
randvoorwaarde zijn voor een duurzame ontwikkeling en bestaansrecht van kredietunies in 
Nederland. Wij vinden dat passend toezicht er voor kan zorgen dat de belangen van zowel de 
geldverstrekkende partij als gefinancierde ondernemer geborgd zijn. Dit geldt zeker ook voor 
kleinere kredietunies, met name in de beginfase van dit nog sterk in ontwikkeling zijnde initiatief. De 
NVB heeft eerder aangegeven dat toezicht moet meegroeien met de sector en dat daarom het 
uitsluiten van toezicht op kredietunies met aangetrokken opvorderbare gelden tot EUR 10mln geen 
goed vertrekpunt is om te komen tot een volwassen stelsel van kredietunies in Nederland.  
 
Voor de nadere invulling van het toezichtskader voor kredietunies is ten behoeve van de flexibiliteit 
gekozen voor een ministeriële regeling. De NVB wil graag benadrukken dat flexibiliteit nooit ten 
koste mag gaan van duidelijkheid. Juist in de beginfase is daar ons inziens grote behoefte aan. In 
dat kader merkt de NVB ook graag op dat na kredietunies hopelijk nog meer financieringsvormen 
hun weg gaan vinden naar ondernemers en dat ook in die gevallen toezicht maatwerk moet zijn. 
Anders gezegd, de uitwerking van de Wet toezicht kredietunies is geen blauwdruk voor het toezicht 
op andere vernieuwende aanvullende financieringsvormen.  
 
Samenvattend willen wij benadrukken dat banken met hun kennis, kunde en ervaring zeer bereid 
zijn om te helpen om aanvullende vormen van financiering verder te brengen. Banken zullen een 
belangrijke rol blijven vervullen bij de financiering van het mkb waarbij de opkomst van kredietunies 
een welkome aanvulling is. Passend toezicht helpt kredietunies verder in hun ontwikkeling en zorgt 
er voor dat hun bestaansrecht ook op de lange termijn is verzekerd. Daar zijn niet alleen 
kredietunies zelf bij gebaat maar bovenal het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en de 
Nederlandse economie als geheel.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Chris Buijink 
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken 


