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Wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies deze week in de Tweede Kamer 
Lansingerland – De Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) brachten 
vorige week een werkbezoek aan het Oostland. Zij zullen deze week het wetsvoorstel Wet Toezicht 
Kredietunies in de Tweede Kamer verdedigen. Voor directeur van De Kredietunie bv Roland R. Lampe 
en vertegenwoordigers van andere reeds verspreid in het land opererende Kredietunies een goed 
moment om kennis te nemen van de achtergronden van de wet en anderzijds de mogelijke 
belemmeringen die er nog zijn bij de oprichting van Kredietunies onder de aandacht te brengen. 
 
Trees Borkus-Henskens 
 
Gastheer van de middag was Jan van der Meide, voorzitter VNO-NCW Oostland en tevens bestuurslid 
van de Kredietunie Oostland die vorige maand de officiële status kreeg, die alle gasten welkom heette 
in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Tobias Asserlaan 7 te Bergschenhoek. Inmiddels zijn er vijf 
Kredietunies opgericht en zeventien in oprichting. De ambitie is om de komende tijd naar vijftig toe te 
groeien. 
 
Belangrijkste doel van de Kredietunies is om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf structureel 
toegang te bieden tot financiering van bedrijfsactiviteiten en tevens kennis en ervaring van oudere 
ondernemers te mobiliseren om jonge ondernemers te coachen. Er kan dus krediet worden verleend, 
maar de ontvanger krijgt er tevens een coach bij die zijn ervaring en kennis inzet. 
Begeleiding op maat 
 
Roland Lampe schetste in het kort de mogelijkheden, maar ook de problemen waar de Kredietunies 
mee te maken kunnen krijgen. “Failliete ondernemers kosten de samenleving jaarlijks miljarden. Een 
flink aantal van die faillissementen is te voorkomen door zowel betere voorbereiding als begeleiding 
op maat.” Een hobbel die genomen moet worden door de Kredietunie lijken de opstartkosten. “Men wil 
graag beginnen, maar het blijkt in veel gevallen een probleem om daar snel over te kunnen 
beschikken, omdat die van de ondernemers zelf moeten komen. Het zou beter zijn als die eerste 
kosten worden gefaciliteerd door het Rijk. Nu moet eerst een tocht worden gemaakt langs gemeente 
en provincie en dat is vaak een erg lange weg. Vertraging kost geld. Het kost de maatschappij een 



hoop geld als het in een onderneming mis gaat. Door alert en op tijd reageren kun je iets terug doen 
voor de maatschappij, maar daar heb je wel een start voor nodig en ruimte in wet- en regelgeving. En 
die start is tot nu toe niet alleen een remmende, maar ook een kostbare en tijdrovende factor; een 
dilemma. Er is geen handelingssnelheid en die is wel geboden om alert te kunnen opereren.” 
Inmiddels beginnen ook de banken anders tegen de Kredietunies aan te kijken; ook dat is belangrijk in 
de nieuwe wetgeving. 
 

Draagvlak 
“We willen graag dat de wet zo spoedig mogelijk door de Kamer gaat; dat was een van de redenen om 
het voortraject samen aan te pakken,” aldus Agnes Mulder. “We zien met vertrouwen het Kamerdebat 
tegemoet, maar we horen ook graag vanuit de praktijk waar de problemen liggen en hoe het er nu 
voorstaat. We moeten er voor waken dat het een ‘overheidsding’ wordt; de Kredietunies moeten met 
en voor ondernemers blijven. Het is onze taak om provincie en gemeente in te laten zien dat ze er 
belang bij hebben dat dit ondernemersinitiatief goed draait en dat vertraging in het proces geld kost. 
Kom daarom met concrete voorbeelden; dat helpt ons ook. De mogelijkheden moeten flexibel blijven 
en de Kredietunies kansen geven door te groeien als betrokken ondernemers.” 
“Laat het vanuit de praktijk vorm krijgen; wij geven slechts de kaders,” was ook het advies van Henk 
Nijboer. “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het wetsvoorstel er deze week door komt en het 
vervolgens naar de Eerste Kamer kan.” 

 


