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Assen, 4 maart 2015 
 
Univé ondersteunt Vereniging van Kredietunies in Nederland  
 
De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft in Univé een sterke partner 
gevonden om gezamenlijk nieuwe kansen te creëren voor het MKB. In een kredietunie 
financieren ondernemers andere ondernemers in hun sector of regio. De MKB’er krijgt 
ook toegang tot een lokaal netwerk en ondersteuning van een mentor die als 
klankbord fungeert. Univé steunt de VKN financieel en gaat kennis delen om de 
totstandkoming van kredietunies te stimuleren. De Tweede Kamer behandelt vandaag 
het initiatiefwetsvoorstel van Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA); Wet 
Toezicht Kredietunies. Deze wet realiseert het regelgevende kader voor de 
kredietunies. 
 
De belangstelling voor het oprichten van kredietunies is erg groot. De VKN - 
branchevereniging van kredietunies - heeft al ruim 150 aanvragen ontvangen, bijvoorbeeld 
van Binnenschippers en diverse regionale initiatieven. Ook het rapport dat de Sociaal-
Economische Raad (SER) eind 2014 uitbracht, bevestigt dat versterking en verbreding van 
financieringsmogelijkheden voor het MKB wenselijk is om de voorzichtig aantrekkende 
economie te stimuleren.  
 
Samenwerking Univé en VKN 
Univé en de VKN hebben de handen ineen geslagen om kredietunies en kredietunie-
initiatieven te ondersteunen op het gebied van relatiebeheer, de ontwikkeling van de 
organisatie en backoffice diensten. “We zijn erg blij met deze ondersteuning. De regionale 
aanwezigheid van Univé helpt ons dicht bij de mensen te staan en ondernemers te 
verbinden. Een kredietunie is een organisatie van, voor en door ondernemers, waar krediet 
verlenen en coaching hand in hand gaan. Samen met Univé maken we krediet verlenen 
weer persoonlijk, met een menselijk gezicht,” zegt Roland Lampe, bestuurder van de 
Vereniging van Kredietunies in Nederland. 
 

“Univé is net als de VKN een netwerk van regionale coöperaties en ook wij voelen ons een 
ondernemer tussen de ondernemers. Dat zit in ons DNA. Medewerkers van onze circa 150 
vestigingen zien dat veel ondernemers behoefte hebben aan krediet, maar banken zijn 
voorzichtig in deze tijd. Kredietunies zijn dan een heel goed alternatief”, zegt Pieter van den 
Ban, Manager Business Development van Univé.  
 
Een kredietunie heeft geen winstoogmerk en de leden beslissen aan welke bedrijven het 
geld wordt uitgeleend. De ondernemers die aan een bedrijf krediet verstrekken, delen het 
risico en het rendement. Dit rendement wordt overigens ook gedeeld met kredietnemers. 
Naast deze alternatieve vorm van kredietverstrekking biedt de kredietunie een breed netwerk 
van ervaren ondernemers die als coach of klankbord kunnen fungeren voor MKB’ers.  
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Over Univé 
Univé is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk, dus haar klanten zijn tevens 
haar leden. Als totaalverzekeraar biedt Univé naast brand-, schade- en zorgverzekeringen 
ook levensverzekeringen en hypotheken aan. Circa 1,4 miljoen verzekerden hebben in totaal 
zo'n 3,8 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten. Deze 
verzekerden weten de uitgebreide verzekeringen, lage premies en prima service te 
waarderen. Dit blijkt uit het feit dat Univé in diverse klantenonderzoeken als meest 
klantvriendelijke verzekeraar uit de bus komt. Univé heeft hoofdvestigingen in Assen en 
Zwolle en werkt daarnaast met 14 Regionale Univé’s waaronder in totaal circa 150 
vestigingen vallen. Meer informatie over Univé vindt u op www.unive.nl. 
 
Over de Vereniging van Kredietunies in Nederland 
De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is de branchevereniging van 
kredietunies in Nederland. Kredietunies verstrekken krediet aan MKB-ondernemers. De VKN 
wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk en internationaal geaccepteerde concept van de 
kredietunie blijven: van, voor en door ondernemers, samen rendement en risico’s delen, de 
‘common bond’, compact, transparant en controleerbaar, met een degelijk en veilig 
kredietproces. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en 
kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Bij de 
VKN aangesloten kredietunies voldoen aan internationale standaarden van de World Council 
of Credit Unions op het gebied van governance, compliance met nationale regelgeving, 
gedragscodes en regels van een behoorlijke bedrijfsvoering. Meer informatie over de VKN 
vindt u op www.dekredietunie.nl  


