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Kredietunie financiert al vijf projecten

Het gaat goed met de Binnenvaart Krediet-
unie. Vijf projecten lopen en er worden 
nieuwe obligaties uitgegeven, waarvoor 
ook weer belangstelling is. De Kredietunie  
hield afgelopen zaterdag in Zwijndrecht 
haar algemene leden vergadering.

Het beschikbare kapitaal is binnengeko-
men uit obligaties en leningen. Er zijn nu 
nieuwe obligaties uitgegeven en volgens het 
bestuur is daar genoeg animo voor onder 
de bestaande leden. Leden zijn enerzijds 
kapitaalverstrekkers uit de sector en ander-
zijds de afnemers die projecten aanmelden 
waarvoor het kapitaal nodig is. Binnenvaart 
Kredietunie Nederland (BKN) U.A. is een 
coöperatieve vereniging.

Kans voor starters
De BKN is ontstaan vanuit de behoef-
te aan financieringen van investeringen 
waar de banken ‘nee’ verkopen, meest-
al onder de 250.000 euro. Door toch 
kredieten onder de 250.000 euro ter  
beschikking te stellen, hoopt de Kredietunie 
te bereiken dat (jonge) ondernemers wor-
den geholpen om te voorkomen dat goede, 
kleinere schepen worden gesloopt. Het be-
stuur: “Je moet de jeugd de kans geven om 
te starten.”

De initiatiefnemers en de huidige bestuurs-
leden werken als vrijwilligers voor de Bin-
nenvaart Kredietunie, hoewel afgelopen za-
terdag werd besloten tot een jaarvergoeding 
van 100 euro voor de bestuursleden plus een 
kilometervergoeding van 19 cent. 
Er is inmiddels tussen de 500.000 en één 
miljoen euro geïnvesteerd, verdeeld over vijf 
projecten, waarvan het merendeel de aan-
schaf van kleinere schepen betrof. 
Details daarover wil het bestuur niet geven 
in verband met de privacy van de betrokke-
nen. Het gaat in alle gevallen om kleinere 
schepen.
Voorzitter (en oud-wethouder van Zwijnd-
recht) Elbert Vissers: “Het betreft een hypo-

theekverstrekking. Het kan zijn dat alleen de 
aanschaf van een nieuwe motor financiering 
behoeft, maar dat daarvoor de hypotheek 
over het hele schip door de Kredietunie 
wordt overgenomen van de bank.”

Achtergestelde lening 
Er was enige discussie over hoe de krediet-
unie staat tegenover een bank als die me-
definancier is, met name als de betreffende 
ondernemer wil doorstromen en grotere be-
dragen (dan 250.000 euro) moet lenen om 
een groter schip aan te schaffen. Over het 
algemeen eist een bank namelijk als eerste 
te worden afbetaald en zou de Kredietunie 
genoegen moeten nemen met een achterge-
stelde lening.

De Kredietunie is aangesloten bij de Ver-
eniging van Samenwerkende Kredietunies. 
Georgina Friederichs is directeur van de  
Samenwerkende Kredietunies (ook wel ‘De 
Koepel’ genoemd) en gaf zaterdag bij de le-
denvergadering aan dat het via ‘Stapeldesk 
Credits’ ook mogelijk is om met crowdfun-
ding een stapelfinanciering te realiseren, 
zonder dat de Kredietunie de zekerheden 
verliest. 
Ook zijn er in de BMKB-regeling (Borgstel-
ling MKB-Kredieten) mogelijkheden voor 
staatsgarantie voor 50 procent van leningen 
aan het MKB. Zelfs pensioenfondsen zou-
den vanuit het oogpunt van risicospreiding 
geïnteresseerd zijn in financieringen van het 
MKB via de Vereniging Samenwerkende Kre-
dietunies.

Risicospreiding
Risicospreiding onderscheidt de Binnen-
vaart Kredietunie van ‘crowdfunding’. Hoe-
wel de rentepercentages van de obligaties 
bij de Kredietunie bescheiden zijn met 2,5 
procent voor drie jaar, 2,75 procent voor vijf 
jaar en 3 procent voor zeven jaar tegen meer 
dan 6 procent bij crowdfunding, is de kans 
dat je je geld kwijtraakt bij de Kredietunie 
bijzonder klein, omdat het risico over alle 

projecten wordt verspreid. Alle geldstromen 
lopen via de centrale kas. Mislukt een pro-
ject bij crowdfunding, dan is het ingelegde 
geld weg. Bovendien is bij crowdfunding 
geen sprake van coaching. En coaching ver-
hoogt de kans op succes van een bedrijf. 

Coach
Typerend voor de Kredietunie is het werk 
van de coach. Een aantal professionals is 
beschikbaar om projecten te begeleiden. De 
indiener van een project heeft de vrijheid 
om een coach te kiezen, maar een coach is 
bij de Kredietunie een voorwaarde voor fi-
nanciering. 

Afgelopen zaterdag was er tijdens  de alge-
mene ledenvergadering in het kantoor van 
Koninklijke BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht 
wel enige discussie over het moment waarop 
een coach met z’n werk moet beginnen. Het 
kan een voordeel zijn als die al problemen 
voorkomt door in de aanvraagfase te starten. 
Dat is echter niet de werkwijze van de Bin-
nenvaart Kredietunie. 
Georgina Friederichs bevestigde dat de an-
dere Kredietunies precies zo werken. Er zijn 
Kredietunies van vissers en bakkers, verge-
lijkbaar met die in de binnenvaart. De ove-
rige Kredietunies zijn meer regionaal geor-
ganiseerd.

‘Geen afvalbak’
In totaal werden tot nu toe 25 aanvragen 
voor een financiering ingediend, waarvan er 
vijf werden gehonoreerd en twee zeer waar-
schijnlijk ook doorgaan. Elbert Vissers: “De 
Kredietcommissie is erg streng, maar verge-
leken bij het landelijk gemiddelde nog vrij 
soepel.” 
Landelijk bedraagt het aantal gehonoreerde 
aanvragen 10 à 15 procent. In de binnen-
vaart tot nu toe 30  procent. Op de vraag of 
de aanvragen bij de Kredietunie belanden 
na overal te zijn afgewezen, antwoordde 
het bestuur ontkennend: “Het is geen ‘afval-
bak’. De reden dat bij de Kredietunie wordt 

aangeklopt is heel divers. Er zijn mensen 
die geen financiering kregen bij de banken 
en dan naar ons toe komen, maar heel veel 
komt rechtstreeks door mond-op-mond-re-
clame en kiest meteen voor de Kredietunie, 
bijvoorbeeld ook vanwege de coach.” 

De vijf projecten die lopen, lopen prima vol-
gens het bestuur. “Betaling van aflossingen 
en rente vindt op tijd plaats.”
100 procent financiering is niet mogelijk 
bij de Kredietunie. Er is een eis van eigen 
inbreng omdat de betreffende ondernemer 
ook ‘commitment’ moet tonen. Het bestuur 
raadt als dat eigen vermogen te laag is, de 
ondernemer aan bij vrienden en familie om 
steun voor de plannen te vragen. 
Elbert Vissers: “Er was er één die vervolgens 
zo veel geld van zijn familie kreeg, dat wij 
niet meer nodig waren.”

Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie bijeen, afgelopen zaterdag in Zwijndrecht. (vlnr) Gerlo Hobbenschot (secretaris), Johan van Wolfswinkel (vicevoorzitter), Jaco Baars (penningsmeester), Elbert 
Vissers (voorzitter), Krijn de Blaeij (kredietcommissie) en Jan Blonk (coaches).
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