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- o 7 AUGUSTUS 2018 -
Besluit naar aanleiding van uw Wob verzoek

Geachte ,

In uw brief van 1 juni 2018, ontvangen op 4 juni 2018, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over 
directe en indirecte subsidies en/of financieringstoezeggingen en daadwerkelijk 
verstrekte financieringen aan de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies 
(VSK).

U vraagt documenten over:
Directe en indirecte subsidies;
Financieringstoezeggingen en daadwerkelijk verstrekte financieringen, 
(inclusief modaliteiten) aan de Vereniging van Samenwerkende 
Kredietunies (VSK);
Beschikkingen, waarmee financiële middelen direct of indirect aan de 
Samenwerkende Kredietunies (VSK) ter beschikking zijn gesteld;
De beslissing om geen subsidie meer te willen verstrekken aan 
kredietunies.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 14 juni 2018, 
kenmerk DGBI-0/18122557.

In de brief van 29 juni, kenmerk DGBI-O/18150118 is de beslistermijn met vier 
weken verdaagd tot 30 juli 2018,

In de brief van 10 juli 2018, kenmerk DGBI-0/18166638 is aan u medegedeeld 
dat de beslistermijn is opgeschort vanwege het vragen van een zienswijze aan een 
derde. Ik heb de zienswijze eerder ontvangen. De uiterlijke beslistermijn is 
daarmee 2 augustus 2018 geworden.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 45 documenten (inclusief bijlagen) 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als 
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
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corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten.

Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in de brief van 10 juli 2018, kenmerk DGBI- 
0/18166638 dat er een derde belanghebbende is bij de openbaarmaking van de 
documenten met nummers 1, la, Ib, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 8, 9, 9b, 10, 11, 12, 
12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 21, 22, 23, 23a, 24, 29, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 
31d, 31e en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierover zijn zienswijze te 
geven. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten de documenten met nummers la, 3, 6, 8, 9 en 17 openbaar te 
maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de 
motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 1, 2, 4, 4b, 5,
10, 11, 12a, 13, 14, 15, 16, 22, 23a, 29, 30 en 31 (gedeeltelijk) openbaar te 
maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit 
besluit.

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in de 
documenten met nummers Ib, 3a, 4a, 7, 9a, 9b, 12, 15a, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 
28, 31a, 31b, 31c, 31d en 31e niet openbaar te maken. Voor de motivering 
verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
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Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële 
stromen betreffen, worden eveneens als bedrijfs- en fabricagegegevens 
aangemerkt.

In de documenten met nummers Ib, 3a, 4, 4a, 4b, 8a, 11, 15a, 16, 17a, 20, 21, 
22, 23a, 24, 28, 31, 31a, 31b, 31c, 31d en 31e staan bedrijfsgegevens. Deze 
gegevens zijn vertrouwelijk door VSK aan mijn ministerie medegedeeld. Uit deze 
gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de 
technische bedrijfsvoering of de kring van afnemers en leveranciers.

Het betreft informatie over (potentiële) IT-leveranciers en plannen van VSK ten 
behoeve van de keuze van een IT-systeem. Uit deze informatie die in het kader 
van een subsidieaanvraag ten behoeve van de aanschaf van een IT-systeem aan 
mij is verstrekt, kan concurrentiegevoelige informatie worden afgeleid over prijs 
van de ICT-toepassing en de specificaties en functies van deze toepassing. De 
openbaarmaking van deze informatie zou schadelijk zijn voor (potentiële) IT- 
leveranciers en voor VSK. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten 1, la, Ib, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 8a, 9a, 9b, 10, 11, 12, 
12a, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 
31b, 31c, 31d en 31e staan persoonsgegevens zoals namen, functies, e- 
mailadressen en telefoonnummers. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze 
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de 
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft openbaarmaking van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het 
hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met
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een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de 
zin van de Wob.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers Ib, 3a, 
4, 4a, 4b, 8a, 11, 15a, 16, 17a, 20, 21, 22, 23a, 24, 28, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 
31e zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de organisatie 
VSK en van (potentiële) IT-leveranciers waar deze informatie betrekking op heeft.

Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob aan openbaarmaking in de weg. 
Openbaarmaking van de gevraagde informatie zou VSK en (potentiële) IT- 
leveranciers namelijk onevenredig benadelen dan wel concurrenten, leveranciers 
of afnemers onevenredig bevoordelen.
De passages bevatten informatie over (potentiële) IT-leveranciers en plannen van 
VSK ten behoeve van de keuze van een IT-systeem. VSK en (potentiële) IT- 
leveranciers worden door openbaarmaking benadeeld, nu deze 
concurrentiegevoelige gegevens vertrouwelijk zijn, en in vertrouwen bij de 
aanvraag van een subsidie aan het ministerie van EZK zijn verstrekt. Bedrijven 
moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins 
concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk blijft.

Het belang bij het voorkomen van onevenredig nadeel weeg ik hier zwaarder dan 
het algemene belang van openbaarmaking.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die
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van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - 
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 1, 2, 5, 7, 9, 9a, 9b, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 
18, 19, 23, 25, 26, 27, 29 en 30 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en 
bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit de documenten verwijderd.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, treft u bij dit besluit 
in kopie aan.

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derde belanghebbende.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens.deze.

mr. H.J.iIm. de\Rooij 
PlaatsverVarigerTd Secretaris-Ge

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordeiijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.
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2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten Informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
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b.
c.

d.

b.

c.
d.
e.
f.

g-

de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 
de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;
de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wei van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.
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Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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Bijlage 2 - Inventarislijst

Nr. Document Beoordeling Datum Afzender Ontvanger Wob
1. e-mail met voorbereiding 

gesprek VSK
deels openbaar 30-5-16 Min EZK Min EZK 10.2.e

11.1

a. e-mail VSK 30-5-16 deels openbaar 
deels buiten reikwildte

30-5-16 VSK Min EZK 10.2.e

b Conceptvoorstel VSK volledig geweigerd 29-5-16 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. q

2. Verslag bespreking VSK 
31/5/16

deels openbaar 7-6-18 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

3. e-mail deels openbaar 22-6-16 Min EZK Min EZK 10.2.e

a. conceptplan VSK volledig geweigerd 20-6-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. q

4. e-mail intern advies deels openbaar 30-6-16 Min EZK Min EZK 10.1. c
10.2. e

a. conceptvoorstel VSK volledig geweigerd 29-5-16 Min EZK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

b. memo overzicht 
systemen

deels openbaar 30-06-16 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

5. e-mailverslag eerste 
reactie directeur 0 plan 
kredietunies

deels openbaar 1-7-16 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

6. e-mailafspraak met VSK 
over plan kredietunies

deels openbaar 4-7-16 VSK EZK 10.2.e

7. Conceptadvies aan 
directeur n.a.v. gesprek 
VSK

volledig geweigerd 11-7-16 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1



8. e-mail deels openbaar 
deels buiten reikwijdte

19-7-16 VSK Min EZK 10.2.e

a. Memo timing scale up 
kredietunies en systeem

deels openbaar 19-7-16 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. q

9. e-mail deels openbaar 7-9-16 Min EZK Min EZK 10.2.e

a. Notitie intern advies 
aanvullende toezegging

volledig geweigerd 6-9-16 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

b. Investeren in de scale up 
van kredietunies 
(VSK, 22-8-16)

volledig geweigerd 22-8-16 VSK Min EZK 10.2.e
11.1

10. e-mail aan voorzitter VSK deels openbaar 15-9-16 Min EZK VSK 10.2.e
11.1

11. 3 e-mails verzoek VSK 
wijziging besteding 
subsidiegelden

deels openbaar 19-12-16 12:36
19-12-16 12:41 
19-12-16 18:23

VSK VSK 10.1. c
10.2. e
10.2. g
11.1

12. e-mail nav verzoek VSK 
wijziging besteding 
subsidiegelden

volledig geweigerd 1-2-17 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

a. e-mail VSK en toelichting 
verzoek wijziging deel 
inzet subsidie

deels openbaar 23-11-17 VSK Min EZK 10.2.e
11.1

13. e-mail aan VSK deels openbaar 3-2-17 Min EZK VSK 10.2.e
11.1

14. e-mail met
bespreekpunten VSK over 
verzoek 2017-2019 en 
reactie mail over 
financiën 28/3/17

deels openbaar 24-3-17 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

15. e-mail deels openbaar 22-5-17 VSK Min EZK 10.2.e
11.1

a. overeenkomst aanschaf 
systeem

volledig geweigerd 22-5-17 Externe partij Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. q



_ —

16. Beschikking n.a.v. 
voorstei VSK DGBI- 
0/17163705

deeis openbaar 15-6-17 Min EZK VSK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

17. e-maii deeis openbaar 4-4-17 VSK Min EZK 10.2.e

a. Verzoek VSK aanvuiiende 
investering kredietunies

deeis openbaar 3-4-17 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. g

18. Staatsteunanaiyse voiiedig geweigerd Juni 2017 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

19. Checkiist incidenteie 
subsidie FEZ

voiiedig geweigerd 13-6-17 Min EZK Min EZK 11.1

20. Deminimisverkiaring voiiedig geweigerd 6-6-17 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. q

21. Brief wijziging 
beschikking en 
aanvuiiend voorschot 
DGBI-0/ 17163705

deeis openbaar 3/11/17 Min EZK VSK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

22. Beschikking nav voorstei 
VSK DGBI-0/17196253)

deeis openbaar 27-12-17 Min EZK VSK 10.1. c
10.2. e
10.2. q

23. e-maii deeis openbaar 21-11-17 VSK Min EZK 10.2.e
11.1

a. Brief met verzoek en 
voorstei VSK voor 
aanvuiiende investering
IT systeem 2018

deels openbaar 20-11-17 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

24. Begroting VSK deels openbaar 21-11-17 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. q

25. Staatsteunanaiyse volledig geweigerd Dec 2017 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

26. Maii advies WJZ aan 
directie en antwoord
directie

volledig geweigerd 19-12-17
15-12-17

Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1



27. Incidentele subsidie VSK 
(FEZ)

voiledig geweigerd Dec 2017 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

28. Deminimisverkiaring volledig geweigerd Dec 2017 VSK Min EZK 10.1. c
10.2.6
10.2. q

29. e-maii deels openbaar 
deels buiten reikwijdte

24-11-17 VSK Min EZK 10.2.e
11.1

30. Nota positief advies 
gesprek kredietunies

deels openbaar 22-6-17 Min EZK Min EZK 10.2.e
11.1

31. Brief Verzoek 
subsidievaststelling VSK 
2015-2017

deels openbaar 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

a. Voortgangsrapportage volledig geweigerd 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

b. Eindrapport subsidie 
2015-2017

volledig geweigerd 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

c. Jaarversiag 2017 volledig geweigerd 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

d. Accountantsverklaringen volledig geweigerd 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g

e. Urenverantwoording voliedig geweigerd 30-3-18 VSK Min EZK 10.1. c
10.2. e
10.2. g
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

_ _____maandag 30 méi 2016 14:56

ll

Onderwerp: Voorbereiding gesprek kredietunies

kredietunies. Het is voorai een bijpraatgesprekTTe^oe^ara^oo^getnTeDDern^rTWTaas^^ubsidtes die ze 
ai ontvangen hebben {200k en 450k) nog een toezegging van jou te krijgen om met name twee zaken op te 
zetten:
1. Kredietsysteem (van beoordeling tot beheer)._____

- ■ ■ - ■ T v' ••

2. Promotie en voorlichtingscampagne

Advies:

.
-k -9;
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Bijlagen:

Van:
Verzonden: maandag 30 mei 2016 11:59 
Aan;

(

Onderwerp: Kredietunies van start up naar scale up

Beste en ÜBB^ hierbij het stuk dat de scale up beschrijft die wij graag morgen met jullie willen bespreken. 
Wij komen met 4 man (vrouw) sterk|||||||||||||||||||||||^||||||||||||^^^^|y||||^^|^^ ondergetekende. Graag tot 
morgen.

Vriendelijke groet

s;U i Ksf SJOr KRUMM lïNIIS

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

W: wv/w. samen werkendekredietunies.nl 
KVK: 58922490
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Intern verslag bespreking kredietunies (VSK -EZ) 31 m

Aanwezig;
(VSK)
(VSK)
VSK)

VSK)

Pieter Waasdorp (EZ)
notulist)

Doel gesprek
Het doel van het gesprek is om bij te praten waar kredietunies staan, wat de aandachtspunten zijn 
voor de komende tijd en de wens van VSK voor een nieuwe EZ-bijdrage. Dit verslag is niet woordelijk, 
maar een weergave van hetgeen besproken is.

Inhoud
VSK heeft toegelicht waar kredietunies nu staan. Het momentum van de vroege starters is 

eerste kredietunies zijn afgehaakt dan wel inactief. Dit betreft de 
Het idee voor Midden Nederland is dat die wordt samengevoegd met Gooi- en 

Eemland. De VSK voert hierop regie. Brabant en de Bakkers zijn wel actief. Het capaciteit vanuit VSK 
is uitgebreid met 2 parttimers. Tot op heden zijn er 20 kredietunies lid, waarvan er 10 in de 
opstartfase zitten. De kredietunies hebben in totaal tot op heden zo'n 4 miljoen euro verstrekt.

VSK is bezig met een plan hoe kredietunies verder moeten naar de toekomst om een 
professionaliseringsslag te maken en een positie te verwerven in het financieringslandschap. De 
ervaring nu is dat de doorverwijzing vanuit de banken naar kredietunies beter loopt (vanuit FINK is dit 
nog wel een belangrijk aandachtspunt). De provincies zijn daarnaast positief over de ontwikkeling. Er 
wordt rnet een aantal zelfs gesproken over een garantiefaciliteit. Ook neemt de belangstelling vanuit 
met name branchegerichte pensioenfondsen toe waaronder Het Is nog niet in het stadium
van participatie, het is spannend om tot een aantrekkelijke propositie te komen van voldoende 
omvang. Om dit te bereiken is een goede governance en professionele organisatie van kredietunies 
noodzakelijk. Hier wordt op ingespeeld in het plan dat VSK voorbereidt.

In het plan van VSK komt een drietal acties centraal te staan. 1) centrale desk voor stapelfinanciering. 
2) het inrichten van een volwaardig kredietbeoordelingssysteem en 3) het opzetten van een grote 
mediacampagne om de bekendheid van kredietunies te vergroten.!
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

woensaag 22 juni 2016 17:13

FW: scale up
20160620 Kredietunies van start up naar scale up 2016.docx

Opvolgen
Gemarkeerd

Ter info het plan van VSK. Dit ook ivm met toezegging MEZ. 

Komende tijd moeten we dit gaan oppakken.

Groet, HIH

'an:
VerztTnffën: maandag 
Aan: f 
OnderwerpTscaïêTp

Hallo in verband met het AO woensdag stuur ik je hierbij vast de notitie zoals hij nu is aangepast. Deze moet 
nog worden goedgekeurd door het bestuur, maar dan kan jij vast kijken (mocht er een vraag over komen o.i.d.)

Groet
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

jonderdag 30 juni 2016 14:25

Plan kredietunies + mail vergelijking 5 systemen 
20160620 Kredietunies van start up naar scale up 2016.docx; 2016-06-15 Memo 
overzicht systemen.docx

Urgentie: Hoog

Vrijdag 1 juli om 9.00 uur spreken j 
We hebben eerder gesproken met |

I jij en ik over plan van samenwerkende kredietunies.
en hebben recent hun plan ontvangen.

Bejangrakjte^bLespreekpunt js dje niogeiijke büdrage van. E Z ..aan :
• een centraal systeem voor kredietunies

( kosten SÆIMIeuro vocrl jaar, daarna verwacht VSK zelf alle kosten te kunnen dragen.

VSK verwacht ook inkomsten door 
systeem
Voorfinanciering door EZ ziet VSK als optie.

per verstrekt krediet elke KU te iaten doneren voor dit

Andere punten in notitie zijn:
marketing (verzoek bijdrage niet meer aan de orde).
Centrale ondersteuning (voor ontheffing voor kredietbemiddeling) en back office 
Centrale desk voor standaardisering en stapelfifianciering

VSK is actief met MKredietunies, waarvanJjKU's leningen hebben verstrekt (omvangBmln).
VSK heeft eerder BBIBfHen SIHHleuro ontvangen voor kredietoverstijgende activiteiten.
De kosten van dit piarwijn | miljoen euro (in ee.^dere gesprek nog BB mln)

VSK heeft 5 centrale systemen uitgenodigd voor presentatie en met elkaar vergeleken. Het gaat om

Nu werken actieve KU's met:

|(vni. registratie fase proces) 
|(loopt bij aanvraag vast)

Voorkeur van VSK systeem WÊÊBKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊt 
Kas- en bemiddelingsmodel en combi

zelf.

Groet

Loopt aanvraag niet meteen vol, dan snel openstellen aan andere KU en 1___
IBBi PAst steeds systeem aan aan wet- en regelgeving
VSK zal een kopie van systeem ontvangen en zelf ook aanpassingen kunnen doorvoeren.
■ kU's kunnen zonder kosten ;n —systeem, daarna per extra KU betalen 
VSK wil zelf BBM euro bij start betalen, daarna succes fee vaiJB® per verstrekt krediet voor 
dit systeem. Dat isHRIvan gemiddeld krediet BBBIeuro = iflfëuro.
Kosten bestaan: BBBBIaanschaf 5ysteem_JBBi verbouwen systeem aan wensen VSK (zoals

___ [tussen KU's) BBBH'Cn BBHB platformkosten eerste jaar), daarna
[voor de volgende jaren 

Reden voor VSK dat andere systemen afvallen
[systeem is zo vaak aangepast, loopt bij aanvraag vast; nieuw systeem nodig 

nog niet eerder financieel systeem gebouwd 
bemiddelingsmodel extra hierin kost tonnen 

[alleen registratie fase proces



Model

Eigendom
Gebruiksrecht

Kosten
eenmalig

Kosten jaarlijks

Boekhouding

Fundingproces 
/ my
kredietunie

Ondersteund centrale 
kasmodel 
.bemiddeling kan 
maar heel kostbaar 
en pas 14 2017

WÊÊÊÊt
Ondersteund 
bemiddelingsmodel en 
centrale kas.Oude model is 
vastgelopen. Wordt from 
scratch nieuw gebouwd

Eenmalig inrichten 
pakket € minimaal

Bemiddeling pm 
(tonnen)

Minimaal 
excl. BTWf

voor backoffice)

Gekoppeld aan 
boekhoudpakketten 
via|
online bijv.)
Niet ondersteund

(uniek 
gëbrüikërsrecht)

i,-+ aansluiten per

per
kredietunie

Zelf koppelen

Ondersteund 
ledenadministratie en 
beperkt intekenproces 
funding. Alleen voor 
bemiddeling

•*
Ondersteund 
bemiddelingsmodel en 
centrale kas en de 
combinatie ervan

ir afkopen 
licentie bijHBfffi
Eenmalig overnemen 
systeem|||||H||||||S(als^ 
in termijnenCyillBli^ 
) Aansluitkosten eerste 
18 kredietunies nihil. 
Daarna MMi- per 
KU
Ombouwkosten 
Platformkosten €

per krediet perjaar.
Zelf koppelen

Ondersteund, funding 
beide systemen en 
renteuitbetaling Paraplu 
constructie geeft 
oplossing zodat 
centrale kas er ook in 
kan.

”ï&';

Nieuw systeem 
bouwen voor centrale 
kas
en bemiddeling

en per ku

aansluitkosten pm. 
post onvoorzien 
i.v.m. geen ervaring

jaar hosting etc.

Zelf koppelen

Kan ingebouwd 
worden

Ondersteund centrale kas, 
bemiddeling wordt ingebouwd 
maar exclusief financiële 
administratie dus ook exclusief 
funding administratie (apart 
pakket) ______ _

|excl. BTW per Ku 
aansluiten I 
Bemiddeling pm

Koepel HUW- per maand. KU 
per maand (eerste jaar

|korting),|Hi- per
gebruiker per maand.
Zelf koppelen

Kan er nu niet in

o-



Funden mogelijk via 
kwalitatief sterke app. 
Dit is een groot 
voordeel, zeer 
gebruiksvriendelijk voor 
investeerders.

Leningproces Ondersteund 
aanvraagproces, 
screeningsproces, en 
beheerproces 
Alles voor de lening 
administratie geen 
intake
Ondersteund 
management 
rapportages_____

Ondersteund 
aanvraagproces, 
screeningsproces, 
publicatieproces en 
beheerproces (tot 1 maand 
in achterstand) 
Ondersteund geen 
management rapportages 
en geen (flexibel) intensief 
beheer

Ondersteund alles, 
aanvraagproces simpel 
en snel, wet en 
regelgeving 
gewaarborgd in 
systeem. Actieve 
gebruiker die 
regelmatig update wij 
liften mee

Hele proces 
Alles kan worden 
ingebouwd

Hele proces op maat voor 
kredietunies

Voordelen Systeem al 
operationeel 
Screening (te) 
uitgebreid. 
Koppeling met 
boekhouder via

Partij heeft ervaring met 
bestaand systeem 
Relatief lage jaarlijkse 
kosten

• Gebruiksvriendelij 
ke opmaak wordt 
aan gewerkt?

Zeer
gebruiksvriendelijk 
ook voor 
ondernemers 
Systeem is in 
gebruik, aanpassing 
nauwelijks nodig. 
Zelfde doelgroep 
qua investeerders 
en kredietnemers 
Uitgebreide 
mogelijkheden 
Kan in delen 
betaald worden 
Kunnen samen met 
MWi updates 
financieren

Custom made met 
basis blokken.
Zelf eigenaar. Zelf 
inhoud bepalen 
Flexibel 
Niet duur

Al ervaring met|

Modulair op te bouwen. 
Ervaring met systemen 
voorfinanciering van MKB. 
Gemaakt voor kredietunies 
Kan aangepast worden aan 
onze wensen.
Flexibel

C



Nadelen/
aandachtspunt

• Relatief hoge 
jaarlijkse kosten

• Systeem niet 
flexibel aan te 
passen aan 
kredietunies

• Geen bemiddeling
• Gemaakt voor 

grote
financieringen

• Veel tools voor 
onze klanten niet 
van toepassing

• Eigendomsverhouding 
meti
Getraptheid

software bouwer maakt 
handelen onhandig bij 
problemen

• Servicedesk slecht 
bereikbaar

• Informatiebeleid - wie 
heeft welke rechten en 
kan welke informatie 
inzien is niet duidelijk

bouwt, wij hebben geen 
input of
correctiemogelijkheden 
vraag is of er een 
systeem uitkomt dat

• Full time operation' 
ondersteuning 
aanwezig

kan bijspringen als 
nodig

^^mkersinstructie

• Wet en regelgeving 
gewaarborgd in 
systeem

• Flexibel aan te
passen als 
regelgeving of iets 
anders wijzigt._____

• Kosten zijn flink, 
kunnen we 
voldoende groeien 
om dit te kunnen 
dragen?

• Moeten wel mee in 
de richting van de 
updates vaniHMH 
als we willen 
updaten

Verder geen nadelen

• Bouwen from 
scratch, duurt lang

• Intensief proces.
• Kinderziektes 

opnieuw
• Wet en 

regelgeving niet in 
systeem.

• Geen ervaring 
met financiële 
systemen

• Modulair systeem 
klinkt goed maar 
gaat het werken?

Funding proces zit er niet 
in.
Intake zit er niet in 
Koppeling met 
boekhouding nu niet 
voorzien
Beheer moet nog worden 
gebouwd
Geen screeningstools 
Kleinere partij dus helpdesk 
beperkt
Geen ervaring met 
regelgeving bemiddeling 
Potentieel weer 
kinderziektes bemiddeling



voldoet aan onze 
processen

De VSK heeft verkennend gesproken met deze vijf partijen en Dezd^ijf izjn
vervolgens uitgenodigd voor een presentatie (pitch) voor een commissi^rainn^aietuniesTlierbij waren zowel 
regionale en branche gerichte kredietunies, bemiddelings en centrale kas kredietunies betrokken. Alsmede een

luit naarNa de presentatie zijn de systemen geëvalueerd. Als eerste voorkeur kwam hier het systeem van| 
voren. De gebruiksvriendelijkheid, ingebouwde controle van regelgeving, opschaalbaarheid en combinatie van 
verschillende methodes in één systeem waren hierbij de belangrijkste factoren.



Van;
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Urgentie:

vrijdag ljuli 2016 9:58 

eerste reactie plan kredietunies 

Hoog
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^ Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 4 juli 2016 13;

RE: graag volgende week afspraak over plan kredietunies

Hallo denk je aan een conference call of live?
Conference call kan vandaag en morgen. Live kan donderdag ochtend, heb smiddags ALV in Bunnik. Moet daar om 
14:00 zijn.
Groet I

Van: |
Verzonden: vrijdag 1 juTT?0l6 10:42 
Aan:j
Onderwerp: graag volgende week afspraak over plan kredietunies

We hebben vanochtend gesprek gehad metj 
Dat heeft nog de nodige vragen opgeleverd.

Ik spreken je volgende week graag uitgebrelder. 
Wanneer schikt dat?

Groet

)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inmen u 
nibkde geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u i^^géronden, 
wordbu^'erzocht dat aan de afzender te melden en het Jjedcht te 
verwijde«
De Staat aanvha^dt geen aansprakelijkheid vedf schade, van welke aard 
ook, die verband lïbvm met risico's vetbdnden aan het elektronisch 
verzenden van berichte

This message may contahfinforrfïsition that is not intended for you. If you 
are not the addresseéor if this messagèn^s sent to you by mistake, you 
are requeste^x«5inform the sender and del^teJhe message.
The Stajß^cepts no liability for damage of an^^ind resulting from the 
rislcsriimerent in the electronic transmission of m^ages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Van: ^
Verzonden: dins^g 19 juli 2016 2iV}.5 
Aan:
CC:
Ondel^êrpTrïïërnöïöéTfcRtrng

Hallo
Zoals vanmiddag besproken hierbij een memo met toelichting op de twee punten v/aar jij om extra toelichting 

- '»roeg. Voor vragen ben ik uiteraard bereikbaar,
öroet I
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1. Is het niet te vroeg voor de investering in een professioneel systeem en een verdere scale up voor 
kredietynies (backoffice, stapeldesk en centraal fonds?

De unieke combinatie van coaching, ondernemersvisie, netwerk en lokale of branchegerichte kennis 
maakt dat kredietunies veel toegevoegde waarde kunnen leveren in financieringsland. Zeker ais 
katalysator voor andere financieringen. Daarom zijn veel ondernemers bereid om kredietunies te 
steunen en hier op vrijwillige basis aan bij te dragen.

De kredietunies zijn al drie jaar hard aan de weg aan het timmeren. Door het wachten op de 
wetgeving is momentum verloren gegaan maar kredietunies zijn desondanks toch gestart met alle 
bijbehorende vertragingen etc. Nu zijn de kinderziektes voorbij en de randvoorwaarden zoals de 
WTK gerealiseerd. Nu is het dus tijd om door te zetten en verder te groeien om enthousiasme te 
behouden, niet meer momentum te verliezen, en de professionaliseringsslag die na de startfase 
nodig is te maken.

Het is nu hoog tijd voor een professioneel systeem omdat;

• Een aantal kredietunies in de startfase gewerkt heeft met houtje touwtje systemen. Zij
willen nu overstappen op een workflowsysteem om de reeds verstrekte kredieten en nieuwe 
kredieten goed te documenteren. Het is goed om dat allemaal samen te doen om kosten zo 
laag mogelijk te houden, een bepaalde standaard te realiseren en zo samen te kunnen 
delen. Dit zijn kredietunieg^^[HHHH||^^SnHHHHBHH^^^H

• Een aantal kredietunies heeft geïnvesteerd in een systeem (met
now). Dit systeem heeft gefunctioneerd maar loopt op dit moment vast. Er is hard een 
update nodig maar dit is kostbaar en er is weinig invloed op het resultaat dat zal worden 
opgeleverd. Deze kredietunies hebben met spoed een systeem nodig om nieuwe kredieten 
te kunnen verstrekken en hun lopende kredieten over te zetten. Het gaat hier om 
kredietunie Kredietunie kredietunieK^S^^^^^^^Hen

kredietunie Investeren in de update is een (dure) optie en het is beter om nu
samen met de andere kredietunies over te stappen naar een systeem dat in één keer goed is 
en aan alle eisen blijft voldoen.

• Als we nu collectief overgaan kunnen een aantal nieuwe unies direct mee in het nieuwe 
systeem en de kinderziektes die de andere unies hebben gehad overslaan. Dit vergroot de 
kans op snelle groei naar gezamenlijke levensvatbaarheid. Dit betreft bijvoorbeeld de

• Als we nu niet collectief overstappenn gaat iedereen zijn eigen weg, worden de kosten veel 
groter en missen we een mogelijkheid tot eff ciency winst en samenwerking.

Het is nu een goed moment voor de overige onderdelen van de scale up omdat de kredietunies 
naast een stuk professionalisering ook meer kredieten moeten verstrekken om verder te groeien. 
Backoffice, stapelen en soms een stuk funding vormen hierbij hindernissen die wij centraal zouden 
kunne oplossen en op korte termijn kostendekkend zouden kunnen krijgen voor de kredietunies.
Hier is een investering voor nodig de eerste drie jaar om een bepaald niveau aan personeel, 
contacten en routine op te bouwen. Dze onderdelen van de scale up kunnen dus een extra boost 
geven die enorm kan helpen. Maar het systeem is het belangrijkst.



2. Waarom hebben de kredietunies een voorkeur voor mUen niet bijvoorbeeld het systeem van

heeft een aantal grote voordelen:

Antwoord 2.

Het systeem van ^

1. Het systeem maakt verstrekking volgens zowel centrale kas als het bemiddelingsmodel 
mogelijk op eenvoudige wijze. Waarbij het hele proces ondersteund wordt. Van aanvraag, 
tot verstrekkingsproces tot beheer

2. Het systeem bevat alle compliance eisen die volgens de AFM noodzakelijk zijn voor het 
bemiddelingsmodel (en ook die voor de centrale kas, die zijn zijn minder verstrekkend 
onder de 10 mln.)

3. Het systeem maakt het eenvoudig mogelijk om een krediet van 1 kredietunie open te zetten 
voor andere kredietunies als dit gewenst is (als financiering niet vol komt bij bemiddeling 
bijvoorbeeld)

4. Het systeem ondersteunt na aanpassing ook de combinatie van het centrale kas systeem en 
het bemiddelingsmodel in 1 financiering (zgn. hybride model)

5. Bij het ^^||systeem worden de ondersteuning (helpdesk, servicedesk) geleverd door een
partij die hier zijn core business van heeft gemaakt Dit betekent een directe
prikkel.

6. Het systeem is enorm gebruiksvriendelijk, automatiseert en structureert een aantal 
processen die nu handmatig gebeuren en standaardiseert daarmee ook processen tussen 
kredietunies.

Het ^^^Jsysteem is uiteraard een alternatief. Er zijn met "jpnk (als eerste) gesprekken 
gevoerd over gebruik van hun systeem. De aanvankelijke kosten hiervan zullen waarschijnlijk 
lager zijn. De jaarlijkse platformkosten zijn onduidelijk. Als we kunnen gaan opereren onder de 

licentie zijn ze waarschijnlijk lager. Zo niet dan zijn ze voor ons onbetaalbaar. In 
vergelijking me^^^rboven genoemde punten van het systeem is het volgende het 
geval voor het ■^^■systeem:

1. Het systeem van HBHi ondersteund alleen verstrekking via centrale kas. Dit wel ook voor het 
hele proces. Voor bemiddeling zou dan een apart systeem moeten worden gebouwd of gezocht. Dit 
moet vervolgens aangesloten worden op het flHBS^VSteem. Naar verwachting worden de kosten 
hierdoor vergelijkbaar of misschien zelfs hoger.

hoeft niet te voldoen aan de regelgeving van AFM en de WTk die geld voor kredietunies. 
Deze regelgeving en de bijbehorende checks en balances zitten dus ook niet verwerkt in het systeem 
Dit moet apart worden bijgehouden en gerealiseerd.

3. het systeem van |jjj|jjj|jjjjjjj|ondersteund niet het hybride model dus ook niet het openzetten van een 
aanvraag voor andere kredietunies bij bemiddeling. Bij centrale kas zou dit wel kunnen.

4. Zoals gezegd ondersteund het mH systeem alleen centrale kas. Voor bemiddeling moet iets 
worden gebouwd of aangesloten. Of dit dan het hybride systeem kan ondersteunen is de vraag. Het 
zal in ieder geval complex zijn en bouwen van toevoegingen of brugconstructies betekenen.

5. Bij het qredits systeem zouBSHBlde helpdesk zijn. Hoewelg||||mwelwillend is dit niet i 
core business. Dat betekent dat kredietunies moeten wachten wat er qua ondersteuning in qredits 
tijd beschikbaar is. We zin ook afhankelijk van welke updates of veranderingen ||jjj||jj||gaat maken 
en moeten daarin mee.
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f;!î 6. Zoals gezegd zou een eigen licentie op de sofware van|m|||(m.n. kredietunies

qua jaarlijkse kosten niet haalbaar zijn. Dit betekent dat werken met het systeem alleen kan
als de kredietunies opereren onder de licentie van Dit hebben we onderzocht en de
leverancier van de licentie staat dat alleen toe als dienstverlener is voor de kredietunies. Dat
kan weer alleen als ||||m||een deel van het kredietproces zou uitvoeren. Bijvoorbeeld de opmaak 
van documenten, en verstrekking en/of het automatisch deel van beheer. H^^^il dit wel doen, 
maar voor een paar kredietunies, niet voor 10 of meer omdat dit administratief te omslachtig zou 
zijn voor de operationele afdelingen van HH Begrijpelijk omdat fHHSnatuurlijk ook en kleine 
organisatie is en het niet j^j|||jj||core business is om dit soort dienstverlening te verzorgen (dit 
betekent bijvoorbeeld datJUjUjgemachtigd zou moeten zijn voor de bankrekeningen van alle 

kredietunies en voor elke kredietunie aparte documentatie zou moeten versturen naar klanten).

Daarom is het systeem van in ieder geval geen oplossing voor alle kredietunies.

In onze zoektocht naar een systeem hebben wij nog zes andere partijen benaderd en gesproken over 
hun systeem. De vergelijking is in uw bezit.

Uit deze vergelijking komt er maar 1 systeem naar voren dat de volgende factoren combineert:

Ondersteunt beide methodes van verstrekking (centrale kas en bemiddeling)
Hybride mogelijk maakt in één systeem
Alle kinderziektes al kwijt Is door actief gebruik van een partij BHIen 

Aan alle relevante regelgeving voor kredietunies voldoet
Alle apps en toevoegingen heeft die het vooral voor investeerders enorm gebruiksvriendelijk 
maken
Doorontwikkeld wordt door een actieve partij
Gemaakt is voor dezelfde doelgroep qua investeerders en kredietnemers 
Ondersteund wordt door partijen die bereid zijn om een non-profit korting te geven voor 
kredietunies.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 7 september 2016 9:10

Bespreking 8/9 voorstel kredietunies met |
Aanvullende toezegging kredietunies m[docx; 20160718toelichting investering 
scale up kredietunies.docx

Urgentie: Hoog

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Gemarkeerd

ik nemen de varianten donderdag 8/9 graag met je door. 
Voorstel is om dit ook in MTO te bespreken dinsdag a.s.

Wii jij het in ibabs zetten.
Merci
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^ Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

donderdag 15 september 2016 15:27

Opvolgen
Gemarkeerd

wmuMmm

/

Ik sta daarom positief tegenover een bijdrage vanuit EZ aan VSK om een dergelijk systeem aan te schaffen. Ik 
denk dat dit bij kan dragen aan de verdere opschaling en professionalisering van kredietunies in Nederland.

Ik vind het echter wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden is voldaan. De eerste is uiteraard dat alles goed 
inpasbaar moet zijn in onze systematiek van subsidieverstrekking en conform de daarvoor door ons opgestelde 
regels moet verlopen. De tweede is dat HgH|0||B aantal verstrekte kredieten toeneemt maar dat ik
graag zie dat er een substantiële toenarne van het aantal verstrekte kredieten is gerealiseerd. Immers slechts dan 
zal het ontbreken van een goed werkend systeem ook pas gaan knellen.
ii m mm

Ik ga ervan uit dat onafhankelijk van onze bijdrage of keuze van een systeem alle kredietunies in Nederland de 
mogelijkheid krijgen om het systeem te gebruiken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat bij voorkeur alle bij VSK 
aangesloten kredietunies het systeem gebruiken en alle kredieten hierin worden opgenomen. Ook begrijpen wij 
dat^SWHWÜSBibeeft geoffreerd om een alternatieve pragmatische oplossing te leveren. Dit is ko^rt mondeling 
toeqelicht

Altijd tot nadere toelichting bereid ! 

Vriendelijke groet,

Pieter Waasdorp 
Directeur Ondernemerschap 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401 2500 EK Den Haag
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Van;
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 19 december 2016 18:23

RE: Verzoek om wijziging besteding subsidiegelden 
verzoek wijziging uitgaven beschikte subsidie 12 2016.xlsx

Beste
In bijgevoegd document ?ie je de uitsplitsing van de subsidie zoals oorspronkelijk ingediend en daarnaast een 
begroting die weergeeft hoe wij hem nu zouden willen inzetten. Zoals je ziet, geven we iets minder uit in 2016 zodat 
er voor 2017 overblijft en we in 2017 kunnen investeren in hst systeem.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zullen wij minder besteden aan personeel, iets minder aan het 
seminar en minder aan producten en communicatie, In producten en communicatie was overigens 
voorzien voor het IT systeem, dus in werkelijkheid betreft het een kleinere verschuiving. Maar om misverstanden te 
voorkomen is de investering in het IT systeem nu als totaal post opgeteld bij de andere automatiseringskosten en 
weergegeven bij automatisering. N.B. de investering in het systeem is een resultante van uitgaven en bijdrage van 
de kredietunies in de kosten van het systeem

Hopende op de goedkeuring van Economische Zaken voor deze wijziging teken ik hoogachtend namens het bestuur 
van de VSK,

rRKiNor Kftt(>iftuN'irs

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

W: svww.samenwerkendekfedietunies.nl <http://www..samgnwerkendekredietunies.nl./>
KVK:58922490

Van:^
Verzonden; maandag 19 december 2016 12:41
Aan;
Onderwerp: RE; Verzoek om wijziging besteding subsidiegelden

Hoe wordt dan de verdeling van in totaal |g|^|g euro 
produkten/communicatie en IT systeem in 2017?

over personeel.

Groet



Van:
Verzondenwriaanda^9december201^236^^^^^^

Aa n ; g^mmiiiimimiiiiiiiigiiiiii^migii^i^^gigOnderwerp: Verzoek om wijziging besteding subsidiegelden

Geachte mijnheer i len mevrouw

Hierbij verzoeken wij u om toestemming voor het licht wijzigen van de besteding van de subsidiegelden, door u 
verstrekt aan de vereniging Samenwerkende Kredietunies. Dit betreft de subsidie verstrerkt op 16 juli 2015 met 
verplichtingennummerj

In de beschikking is het volgende kostenoverzicht opgenomen waarvan | 
gesteld:

van de kosten door EZ subsidiabel is

Uitgaven Realisatie 2013- 
2014

Kosten directie, 
personeel en bestuur
Seminar jaarlijks
Automatisering

Juridische kosten
Produkten en 
communicatie
Totaal € 134.200 € 217.500 €252.500 €252.500

In dit schema werd voor automatisering in het totaal een kostenpost geraamd van in de jaren 2015 tot en
met 2017. In de praktijk is nu gebleken dat de kredietunies in 2017 behoefte hebben aan de gezamenlijke aanschaf 
van een IT systeem en dat hier een grotere centrale investering mee gepaard gaat dan oorspronkelijk verwacht. Dit 
betekent dat de vereniging Samenwerkende Kredietunies een deel van het budget dat voorzien was voor personeel 
en producten en communicatie zou willen investeren in dit systeem. Uiteraard kan een IT systeem worden opgevat 
als een product voor de leden maar om later misverstanden te voorkomen vragen wij hierbij uw toestemming om de 
subsidiegelden aan te wenden voor het mee investeren in de aanschaf van dit IT systeem. N.B. Een deel van de 
investering zal doordat de kredietunies een fee betalen per verstrekt krediet door de kredietunies zelf worden (
terugbetaald. De vereniging schiet de investering voor een deel dus slechts voor.

Hopende op uw toestemming teken ik hoogachtend namens het bestuur van de VSK,

WMIM'.fKk;\!1I: KitFim

Vereniging Samenwerkende Kredietunies



Van:
Verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp;

maandaq 23 januari 2017 11:23

inzet subsiToelichting bij verzoek tot wijziging

Beste iiJBI namens ons bestuur stuur ik je een antwoord op de mail die jij in september verzonden hebt aan 
Wij hadden nog niet op jouw mail gereageerd. Dat wil echter niet zeggen dat we er niet mee bezig 

zijn geweest. We hebben de punten ter harte genomen en zijn er mee aan de slag gegaan.

In deze mail willen wij reageren op jouw mail en daarnaast vertellen dat we een tussenoplossing hebben moeten 
zoeken voor het U systeem. Door omstandigheden zijn we namelijk genoodzaakt om nu toch al een stap te zetten 
op het terrein van het IT systeem. We wilden niet met een nieuw verzoek naar EZ komen voordat we beter aan de 
door jou genoemde punten tegemoet konden komen. Daarom hebben we nu een overbruggende oplossing 
gezocht in het inzetten van een deel van de huidige subsidie voor de aanschaf van het IT systeem. Hier hebben 
we wel de goedkeuring voor nodig van EZ.

teagerend op jouw mail zijn wij blij dat Economische Zaken het belang van kredietunies inziet en blijft 
ondersteunen.

Het blijft een mooi en uniek instrument; de combinatie van financiering, coaching en het netwerk dat wordt 
ingezet om het succes van de ondernemer te maximaliseren. En realiseert veel meer dan alleen kredietverlening. 
Vooral het netwerk van ondernemers dat geactiveerd wordt en enorm betrokken raakt, en de coaching zijn de 
grote succesfactoren van de kredietunie.

De kredietverlening zien we langzaam toenemen. Dit gaat trager dan verwacht maar dat hangt ook samen met 
het common bond model van de kredietunie. Goed ook om te lezen dat EZ positief staat tegenover een bijdrage 
aan een IT systeem voor de VSK. Hier heeft EZ v/el een aantal voorv/aarden bijgesteld.

1. Het moet inpasbaar zijn in de subsidiemethodlek
2. Er moet een significante toename van de kredietverlening zijn
3. Het systeem moet inzetbaar zijn voor alle kredietunies
4. Er zijn vorderingen gemaakt bij het zoeken naar een cofinancier, een derde geldstroom 

We zullen op deze punten even kort ingaan:

Ad. 1. De inpasbaarheid in de subsidiemethodiek is helder en moet zeker op te lossen zijn. Hier is al verkennend 
over gesproken met jouw medewerkers.

Ad 2. 2016 startte bij de kredietunies als stiller jaar. We merkten richting het eind van 2016 echter duidelijk weer 
een aantrekkende beweging. Drie van onze leden naderen inmiddels de Imln. aan outstanding portefeuille. En 
een aantal anderen start nu, nu de WTK van kracht is, ook echt met kredietverlening. Met name de groter 
groeiende unies hebben nu echt een systeem nodig. Er is dus groei en daar willen we graag in verder kunnen.

Eind 2016 hoorden wij dat het systeem vanwaar we nu mee werken, na september 2017 niet 
meer ondersteund zal worden. We moeten nu dus echt beginnen met de migratie naar een ander systeem. Ook 
willen we een aantal kredietunies die nu (na de eerste start) toe zijn aan een goed IT systeem niet meer laten 
investeren in een systeem dat er binnenkort uitgaat. We kunnen dus eigenlijk niet langer meer wachten.

Ad 3. Wat ons betreft is het systeem graag inzetbaar voor alle kredietunies. Of ze lid zijn van de VSK of niet hoeft 
daarbij geen beletsel te zijn. Zoals je weet zijn we inmiddels weer in gesprek met VKN om te kijken of en hoe we 
een fusie vorm kunnen geven. Dit zal uiteraard de inzetbaarheid van het systeem voor alle unies 
vergemakkelijken.

Ad 4. In feite is er al een derde gelstroom, via de partijen die de diverse unies ondersteunen (zoals de Rabobank, 
gemeenten, provincies etc.) en daarnaast natuurlijk eigenlijk via de vrijwilligers in de aangesloten kredietunies die 
om niet hun uren hierin investeren. Een derde geldstroom op verenigingsniveau zou daarnaast uiteraard ook 
prettig zijn. Als de fusie gerealiseerd is kunnen we ook beter naar buiten om dergelijke onderkoning te zoeken 
voor alle kredietunies in Nederland. In dat verband is het interessant om te melden diâLJHHHal een 
kennismakingsgesprek blj| heeft gehad, samen met kredietunie 
dus voorbereidingen gaande en kunnen we straks vaart maken.

Op dat terrein zijn

1
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! JWat het systeem betreft heb je in jouw mail nog opgemerkt dat je meer voelde voor de pragmatische oplossing
* Van
! -V

dan de uitgebreide optie van die bij onze leden de voorkeur had.

' bit zijn we dan ook gaan onderzoeken. Bij nadere uitwerking bleek dat het systeem dat^ 
voorstelde niet de garanties kan geven qua betrouwbaarheid en continuïteit die het Collin systeem wel heeft. Het 
opzeggen van het huidige systeem door twijfel die we hadden bij het voorstel
zeker wat betreft de continuïteit. Pijnlijk detail is dat twee unies netH^^^^ hadden geïnvesteerd om aan te 
sluiten op dit systeem en het nu wordt opgezegd. Dat willen we niet nog eens meemaken.

Hierna hebben we nog een ander alternatief onderzocht (van dat ook minder uitgebreid was. Toen we de 
kosten hadden uitgewerkt van een alternatief dat ook toepasbaar is voor beide modellen, het centrale kasmodel 
en het bemiddelingsmodel, bleek het kostenverschil zeer beperkt. En dat terwijl een deel dan opnieuw gebouwd 
moet worden met alle kinderziektes etc. van dien. Alles vergelijkend kwamen we er nogmaals op uit dat het 
systeem van toch de meeste garantie geeft op betrouwbaarheid en continuïteit.

Wat de kosten betreft zijn we nog eens met|^g|n overleg gegaan.^^^heeft aangeboden de betaling voor het 
systeem over^ilaar te willen spreiden (en in feite dus een stuk voor te financieren). Hierdoor worden de kosten 
niet lager, maar worden v;el over^^aar gespreid. De software bouwer die de voor ons vereiste aanpassingen 
gaat uitvoeren geeft ons een non profit korting van en heeft geregeld dat de platformkosten voor ons in de 
opstartfase worden gehalveerd. Dit heeft de kosten van het alternatief beter draagbaar gemaakt .

N.b. toelichting op de CoMi^<Qsten: Bij ineens betalen zijn we verschuldigd. Bij spreiding over
l^jaar betalen we € dit is hoger omdat Collin dan uiteraard mee risico draagt en liquide middelen (
vastlegt. Bij voorkeur betalen we uiteraard ineens. De korting van de bouwer scheelt wel echt in de kosten 
en bespaard het eerste jaar naar verwachting al rond de€l^^^

Omdat er echt een beslissing genomen moest worden om op tijd een nieuw systeem te hebben, hebben we als 
tussenoplossing dus een alternatief opgezet waarbij we met zoveel mogelijk financiering vanuit de leden zelf en 
het Inzetten van een stuk van de huidige subsidie toch al de eerste stap te zetten naar een nieuw systeem. In de 
huidige subsidie was een groot deel van het budget begroot voor het ontwikkelen van producten en 
communicatie. Een deel hiervan zullen we dan inzetten voor het systeem.

Het verzoek om de subsidie iets gewijzigd te mogen inzetten ligt dus nu ter goedkeuring bij jullie, De huidige 
aanpak betekent dat de kredietunies veel moeten investeren in het systeem dit jaar. Hierdoor staan hun middelen 
voor verdere groei en het vormen van reserves eigenlijk onder druk en zijn de middelen voor de andere 
activiteiten van de VSK beperkt. Daarom hebben wij eind vorig jaar EZ ook benaderd voor ondersteuning op het 
terrein van de systeemkosten, Het huidige model is draagbaar maar de groei kan veel beter doorzetten als de 
lasten van het systeem wat kunnen worden verlaagd. De VSK kan haar voorgenomen taken gewoon uitvoeren 
maar zal meer focus en tijd leggen op het systeem en zal sneller uit de middelen lopen. Dat zien we natuurlijk 
graag anders.

luist nu moeten de unies kunnen investeren in groei en zijn zij nog niet zover dat zij zelfstandig de kosten van de 
VSK kunnen dragen. Hier over komen we binnenkort graag bij je terug.

Graag horen we of EZ kan instemmen met de iets gewijzigde inzet van de subsidie en maken we binnenkort graag 
een afspraak om een en ander verder te bespreken.

Vriendelijke groet namens het bestuur.

s \ M i \^ i \nt KlU ni F HNi u s

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

endekredletunies.nl <htto://vvwv;.samenvverkendekredletunie5.nl/>
KVK: 58922490



Van:
Verzonden:
Aan:
CC;
Onderwerp:

Waasdorp, drs. P.M, (Pieter) 
donderdag 9 februari 2017 11:45

RE. Toelichting bij verzoe __ ______ mm____tot wijziging deel inzet subsidie

Bedankt voor je uitgebreide mail met het relaas van de werkzaamheden afgelopen maanden.

N.a.v. jullie verzoek eind december en aanvullende informatie in januari om middelen te kunnen verschuiven naar 
IT middelen, bericht Ik je dat ik akkoord ben met deze verschuiving.

Ik vind het belangrijk dat kredietunies in de nieuwe constellatie, 
en met een eigen toèzichtswet rijker, ëëh strategisch plan ontwikkelen om kredietunies door te laten groeien. Dit 
overstijgt het nut van het gebruik van een IT-systeem voor kredietbeoordeling- en beheer. Dit kabinet heeft de 
afgelopen jaren al veel gedaan om de verdere ontwikkeling van kredietunies te stimuleren. We komen nu wel op 
een punt uit dat eventuele vervolgsteun mijns inziens niet goed denkbaar is zonder een bijdrage uit de markt, 
bijvoorbeeld in de vorm van fondsen die jullie weten aan te trekken. Een strategisch plan zou duidelijkheid 
noeten geven hoe jullie denken de verdere ontwikkeling van kredietunies te faciliteren en hoe daarbij private 

bijdragen kunnen worden aangeboord.

|kan worden
nodig van gerealiseerde en nog te

Tot slot. Vorige week heeft j^^^gverzocht of de storting van 
overgemaakt. Dat is in principe mogelijk. Maar we hebben wel een overzicf 
maken kosten. Daarna kan ik opdracht geven deze storting te laten doen.

Altijd tot nader overleg bereid.

Groeten,

Pieter Waasdorp 
Directeur Ondernemerschap 
Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20401 2500 EK Den Haas



Van:
Verzonden:
Aan;
CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

Urgentie:

vrijdag 24 maart 2017 12:27

Verzoek VSK financiële bijdrage tbv bespreking 28 maart met

Hoog

Ik stuur je deze analyse en advies tbv bespreking (dinsdag 28/3) over verzoek financiële steun voor

Als je vragen hebt hoor ik het graag.

Verzoek VSK
~~™~~^en _ komen dinsdag 28/3 met het verzoek om VSK een financiële bijdrage

(iubsidie of lening met voorwaarden) van ^^^H^euro voor de tweede helft van 2017 t/m 2019 ter 
beschikking te stellen. Ze willen hom of kuit horen, omdat ze eind maart met het U systeem nog kunnen 
stoppen, danwel investering kwijt van afgelopen maanden. De bijdrage is voor organisatie VSK, IT 
systeem en activiteiten.
De totale kosten voor dit IT systeem zijn ongeveer^^ton van 2017 t/m 2022.

o In dit voorgestelde scenario betaalt een kredietunie 3000 euro voor de aanschaf van het IT 
systeem en van de fee van elk verstrekt krediet,

o Eerder was het voorstel dat een kredietunie^^Beuro voor het sy^e^ri^t^lt^en van de 
fee van elk verstrekt krediet. In dat geval zou het verzoek aan EZ fSSBÊBÊÊÊt^i’^- Nadeel is dat 
hele fee naar IT systeem gaat en er geen prikkel voor een kredietunie meer is om zelf een deel 
van de fee te houden voor haar eigen kredietunie.

Rol EZ

VSK

EZ heeft inmiddels J geïnvesteerd in kredietunies (VKN^Jton, VSK ^ton) en gewerkt aan
totstandkoming van wetgeving.
Er is politieke steun voor kredietunies.

VSK heeft öactieve KU en Mi kredieten verstrekt, van alle aanvragen is gehonoreerd.
VSK heeftHBmln t/m 2016 aan kredieten verstrekt^g^mln in 2017, Niet aangesloten kredietunies 
hebben ^Bmln verstrekt. VKN BÊÊÊÊSB verstrekt t/m 2016.
Er zijn bij een aantal kredietun|g^neeMjTg||ers, bij andere meer aanvragers.

Je hebt §[SÊBBM^ februari jl. bericht dat je akkoord bent met verschuiving van financiering naar IT middelen 
binnen de huidige subsidie van 2015-2017.

SvZ fusie
|had graag met je dit gesprek gevoerd nadat de fusie van beide brancheorganisaties rond was^ 

Er is medio januari een Letter of Intent getekend door beide besturen,!

Re eva at voor EZ:
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Verzoek financiële bijdrage 
• Het verzoek voor euro betreft euro in 2017.waarvan

Gezien het politieke draagvlak is een vervolg subsidie bespreekbaar. Randvoorwaarden: fusie 
brancheorganisaties, derde of meer geldstromen nodig, aantal kredieten snel omhoog, kredietunies 
onderling samenwerken (met hulp van IT systeem) om match inleggers en aanvragers te 
bewerkstelligen.

____ ______ ____________________________________________________ /olume gaat van
|(2Ói7) naarfl||^SH2019) ii i ii fB mln (2022), Hierdoor worden meer inkomsten gegenereerd 

dan mogelijk te verwachten zijn. Na 2019 zal het voorVSI^oeilijk zijn om op eigen benen te 
staan. Daarnaast is de derde geldstroom geschat op SBHfper jaar en er is nog geen harde 
overeenkomst.

Groet

( .)



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandaa 22 mei X17 14:17

mm
Hallo JJIJhier vast de overeenkomst waarmee we het systeem van 
De gebruikslicentie is dus nog in de maaK.
IpWWiiir^lilHopelijk voldoende duidelijk zo. 
Groet

lebben aangeschaft, althans onze kopie.
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> Retojradrei Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vereniging van Samenwerkende Kredietunies 
t.a.v. mw. j 
Oosterstraat 25 
261Î TT Delft

0a.„„ -'5 JUNI 2017-
Betreft Verzoek investering kredietunies, verplichtingennummer 

Geachte mevrouw |

1. Aanvraag

Op 3 april 2017 ontvmg ik uw subsidieaanvraag namens uw vereniging, de 
Vereniging Samenwerkende Kredietunies (hierna: VSK), v;aarin u subsidie 
aanvraagt voor de uitvoering van een aantal gezamenlijke activiteiten vanuit de 
VSK als koepelorganisatie.

2. Beoordeling aanvraag

Deze subsidiebeschikking geeft mede invulling aan het beleid ten aanzien van 
kredietunies. Het beleid is specifiek gericht op het versterken van actieve 
kredietunies door bij te dragen aan kredletunie overstijgende activiteiten zoals het 
vergroten van bekendheid van de financieringsvorm. Ik constateer wel dat de 
huidige initiatieven op het gebied van alternatieve financiering nog beperkt zijn in 
omvang en dat bedrijven de alternatieven -waaronder kredietunies- nog te weinig 
weten te vinden. Inmiddels zijn er tien kredietunies opgericht en is er ongeveer 5 
miljoen aan kredieten verstrekt.
Opschaling, promotie en verdere professionalisering met de aanschaf van een 
nieuw IT systeem blijven de speerpunten voor kredietunies komende jaren. De 
activiteiten in uw subsidieverzoek zijn hierop toegespitst. De activiteiten 
beschouw ik als ondersteuning van het beleid.

Ik heb vertrouwen m een goede uitvoe'ing van de activiteiten v/aar u subsidie 
voor aanvraagt. De kosten die hiermee gemoeid zijn staan naar mijn mening in 
verhouding tot het doel wat hiermee wordt beoogd.
Het is van belang dat de VSK de komende tijd gebruikt om andere financiering 
aan te trekken, zodat zij na deze subsidieperiode 2017-2018 een 
kostendekkende exploitatie kan realiseren. U heeft deze doelstelling tevens 
opgenomen in uw subsidieaanvraag.

Ik acht het van groot belang dat subsidiëring van activiteiten 
van VSK ten goede komt aan alte coöperatieve kredietverleners.
Het doel is kennisontwikkeling en kennisdeling zodat 
kredietunie-initiatieven binnen en buiten VSK verder kunnen 
starten, professionaliseren dan v/el opschalen. Samenwerking 
en integratie van vertegenwoordigende organen van 
kredietunies in Nederland draagt hieraan bij. Ik ga er vanuit dat 
u hier actief aan bijdraagt.

Directoraat'generaa! 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Of JerrefHcrschóp
Bezoekadres

B-2isidenhojtse«eg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 SÜ Den Haag
Overheldsidentificatienr
00000001003?14359000

WWW rijksoverheid.nCez

Ons kenmerk
OGÖI-O / 170610SS

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Directie OnderncTieräcIiär)

Ons kenmerk
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3. Besluit
a. Subsidiegrondslag
In het kader van mijn beleid gericht op het stimuleren van het 
MKB verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2 van de 
Kaderwet EZ-subsidies, subsidie voor do uitvoering van de 
taken in uw aanvraag en de aangeleverde begroting, waarvoor 
u subsidie hebt aangevraagd.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 juni 2017 tot en met
l^e^sdrukken dat de financiële ondersteuning 

door het Ministerie van Economische Zaken van tijdelijke aard is en het derhalve^ 
belangrijk is dat de VSK en Kredietcoöperaties op korte termijn structurele 
financieringsbronnen voor haar activiteiten vindt Mruciureie
j^ïSïSchten'^ aanvraag voor subsidie voor het jaar 2018 e.v. zal ik u dit

b. Subsidiebedrag
Het gedeelte van het subsidiebedrag dat bestemd is voor de

^ systeem, bedoeld in paragraaf 2 van deze 
beschikking, betreft de-mimmissteun dat onder de de-

valt (Verordening (EG) Nr. 1407/2013, PbEU 
201 j, L 352). U heeft mij een verklaring verschaft over alle 
andere ontvangen de-minimissteun in de tv/ee voorgaande
vSnt air hifr belastingjaar. U,t deze verklaring
hor K totale bedrag van de gedurende da periode die door
het betrokken fiscale jaar en de twee voorafgaande fiscale jaren 
wordt bestreken, de door U ontvangen de-minimissteun niet 
zodanig doet toenemen dat het in artikel 3 lid 2 van de de- 
minimisverordening vastgestelde plafond van C 200.000 wordt 
overschreden. Op grond van de informatie die uit de door u 
afgegeven verklaring voortvloeit, heb ik dan ook besloten om u 
ten hoogste € 200.000 van het vermelde subsidiebedrag als de- 
minimissteun te verlenen.

Het subsidiebedrag zal e 260.000,- van de subsidiabele kosten 
bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de 
subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde
kTrXk?'’ bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie 
IS verstrekt, slecnts een zodanig bedrag aan subsidie wordt

subsidies niet meer bedraagt 
dan € 260.000,- van de subsidiabele kosten. ^

Het bedrag van de subsidie zal echter ten hoogste 
worden vastgesteld op € 260.000,-.

c. Subsidiabele kosten
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen 
kosten, gemaakt tn de voornoemde periode en die betaald zijn 
voor 31 maart 2018 worden door mij subsidiabel geacht;

i )
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• Interne kosten op basis van loonkosten tegen een 
uurtarief, berekend op basis van integrale kosten, welke 
berekening is gebaseerd op bedrijfseconomische en 
maatschappelijk aanvaardbare grondslagen;

• Reis - en verblijfskosten tot een maximum van 10%;
• overige (project)managementkosten, met dien 

verstande dat ten hoogste 20% van de subsidiabele 
kosten in aanmerking is genomen;

• aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteit 
v/orden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de 
subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit 
geleverde goederen en diensten.

Op grond van door u ingediende subsidieaanvraag en begroting raam ik de 
subsidiabele kosten voor 2017 op € |

2017
Uitgaven
Kosten directie, 
personeel en bestuur 
Overig operationele 
kosten (website, 
accountant, commun) 
Kosten IT systeem en 
platform
Programmakosten

Totaal

U heeft mij dpgegeven dat u niet BTW ptichtig bent. Derhalve kunt u de door u 
aan derden te betalen BTW niet met de fiscus verrekenen. De door mij verleende 
subsidie is daarom gebaseerd op de door u begrote kosten, met inbegrip van alle 
belastingen, waaronder de BTW.

d. Verplichtingen
Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden.

1.

2.

U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de 
aanvraag mgediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra 
aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 
niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, 
niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen zal worden voldaan.
U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het 
plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen 
toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening 
gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging;

a. de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt;
b. het bedrag van de wijziging lager is dan € 2500.'

Aan mijn toestemming kan ik in een dergelijk geval nadere verplichtingen 
verbinden.
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4.

5.

8.

r '^e.^slag uit te brengen over de voortgang van het

^ periode van zes maanden na de datum van
npr Verslagen steeds over de daarop volgende
maTnïen maanden. Alle verslagen dienen binnen twee
maanden na arloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn
bii 'de ^ient zodanig te zijn dat deze aansluit
bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde oo 
eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project^oe te 
rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten 
dient door middel van urenadmmistratie vastgestelde uren
verantwoording aanwezig te zijn.
of" '"l'chtingen te verschaffen omtrent de voortgang
of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek 
medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op groS

^ verplichtingen gelden tot vijf
aar na de datum van de beschikking tot subsidievaststellinq ^

r.rhth 7 “"'verwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rech bank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de
v7h^f natuurlijke personen, tot verlening van surseance
van betaling aan u of tot faillietverklaring van u. surseance
Uiterhjk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van; '
a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het 

gesubsidieerde project zijn vastgelegd-
een g^pedhceerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe 
te rekenen werkelijk gemaakte en betaalde kosten, opgesteld 
conform de door u mgediende begroting; ^
een accountantsverklaring conform bijgaand model.

e. Subsidievaststelling
De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na 
ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan 
heirhw iri verplichting 8, is verstreken. Indien de
kenn7ste"llen‘77"7-^^ weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in

ƒ. Voorschotten
Ik verleen u bij deze een voorschot van € (Up/o van het
weÏÏn naïln"" ^ «orde^faetaald binnen 6
^ekerui^|ddyayerzendmg van deze beschikking op uw bankrekening

t.n.v. Samenwerkende kredietunies en
Kredietcoöperaties.

Het restant zal bij vaststelling van de subsidie worden beoordeeld.

nln><osten en bijdragen van derden naar verwachting meer 
dan 25 /o zullen gaan afwijken van de begroting dient u dit terstond te meiden; op

Ons kenmerk .
DG3I-0/ 17Ö6103S

b.

c.

( !
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basis van deze melding kan ik besluiten de bedragen van de voorschotten aan te
p9SSGn.

4. Correspondentie
Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u onder 
vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar- 

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v, mevrouw 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
DiréC'ie Ondernemerschap

Ons kenmerk
OGSI O ( 17C510S3

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken,

mà
drs. P.M. Waasdorp 
Directeur Ondernemerschap

regen d,f desit/if kan degene w/ens belang rechtstreeks b,j d,t besluit ,s betrokken binnen 6 
..eken na de dag van verzending van d,t besMt een gemot,veerd bee.raarschrift ind.enen bij 
de Minister van Economische Zaken, direef/e Wetgeving en Jundische Zaken. Postbus 20401 
2500 EK s-Gravenhage. DU besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde
C/3ft/rn.
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verzonden:

Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

insdag 4 april 2017 10:43

Aanvraag aanvullende investering
20170403 Verzoek aanvullende investering kredietunies.docx

Opvolgen
Gemarkeerd

Geachte mevrouw an mijnheer bestel

hierbij stuur ik u een brief met daarin onze aanvraag voor een aanvullende investering voor de periode 2017 tot < 
met 2019,
Voor verder toelichting ben ik graag bereikbaar.

Vriendelijke groet

^lO.I küti'U li^Nil'

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

www.samenwerkendekredieturiies.nl <hMl/Mvw.samenwerkendekrediptuniPs nl/> 
KVK: 58922490
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Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal Ondernemen & Innovatie

Directie Ondernemerschap

T.a.v. dhr. Pieter Waasdorp

Postbus 20101

2500 EC DEN HAAG

Verzonden per email

Datum 3 april 2017,

Aanvullende investering kredietunies

Geachte heer Waasdorp, beste Pieter,

In deze brief vragen v/ij EZ om een aanvullende investering te doen in de opstart en groei van 
kredietunies

Stand van zaken

Zoals wij in overleg met u hebben besproken is er goed nieuws te melden over de ontwikkeling van 
kredietunies. Er zijn inmiddels 10 kredietunies actief. Vier daarvan hebben inmiddels bijna € Imln. 
aan portefeuille onder zich. Meer dan 300 ondernemers zetten zich in deze unies, vooral op vrijwillige 
basis, in om andere ondernemers te financieren en ondersteunen. Vooral hun inzet als sparring 
partner en de inzet van hun eigen netwerk voor mede-leden die dit nodig hebben, is een uniek 
fenomeen.

Op dit moment zijn we met een aantal zaken bezig. In vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste:

Kredietunies zijn bezig om stapelovereenkomsten te sluiten met een aantal alternatieve financier om 
ondernemers sneller te kunnen helpen. Met banken wordt er in de praktijk al gestapeld. De 
kredietunie vormt vaak het sluitstuk als een bank maar een deel van een nieuwe financiering wil 
doen. Een kredietunie kan immers altijd maaKverk leveren en zo de ontbrekende factoren aanvullen 
om een financiering te laten slagen.

Verder is de VSK, zoals besproken, bezig met het ontwikkelen van een maatwerk systeem om de 
back office van kredietunies te kunnen uitvoeren. Dit systeem kan beschikbaar worden gesteld aan 
alle kredietunies. Indien gewenst kan dat ook voor andere non profit organisaties, zoals initiatieven 
op terrein van sociaal ondernemerschap of coaching, die behoefte hebben aan een backoffice 
systeem en samenwerken met kredietunies.
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De zichtbaarheid van kredietunies blijft een groot aandachtspunt. Hier trekken we hard aan, met de 
middelen die beschikbaar zijn, Kredietunies zijn nog niet (voldoende) bekend als alternatief'voor 
ondernemers op zoek naar financiering. Het groeipad is langzaam. Groei is wel nodig om als 
kredietunies zelfstandig levensvatbaar te kunnen worden en blijven op de lange termijn.

De Kredietunie, een uniek concept

Het groeien van kredietunies is iets waar wij ons ais VSK graag voor in willen blijven zetten. De 
Kredietunie is sociaal ondernemerschap pur sang. Inzet van tijd, netwerk en middelen van 
ondernemers voor ondernemers en door ondernemers.

De kredietunie vormt een krachtig netwerk waar ondernemers elkaar versterken en helpen om te 
groeien, te innoveren, of de overgang van een bedrijf naar een opvolger te realiseren. De kredietunie 
heeft zich ontwikkeld tot een krachtige zakelijke groep die zijn gelijke niet kent en lokaal of in de 
branche de ruggengraat kan zijn van herstel en groei.

Dit willen wij beter laten zien en blijven faciiiteren. Een aantal kredietunies is bezig met gestage groei 
het betrekken van pensioenfondsen en het versterken van de groeiopties. Het 
samenwerkingsverband dat kredietunies, met steun van EZ, in de VSK hebben opgebouwd, is een 
sterke voedingsbodem waar nieuwe initiatieven laagdrempelig gebruik van kunnen maken en
bestaande unies op verder kunnen groeien. Er melden zich nu weer nieuwe initiatieven ook steeds 
meer uit branches.

voor

Strategisch groeiplan kredietunies

Om de gewenste groei te kunnen realiseren heeft de VSK een strategisch groeiplan opgesteld ,v.u,
de kredietunies met als doel: Verder doorgroeien naar een sustainable niveau van de kredietunies 
samen.

Om dit te realiseren willen de kredietunies:

• Hun USP's zichtbaarder maken en beter benutten

• Beter vindbaar zijn voor ondernemers op zoek naar financiering

• Sneller en meer stapelen

• Landelijk kunnen financieren

Een gezamenlijk operationeel IT systeem en ondersteuning van de back office voor efficiency 
winst en schaalvergroting voor de unies.

Naast de lopende taken en activiteiten van de koepel, gaan we hiervoor de volgende acties 
ondernemen:

• Samenwerkingsovereenkomsten effectueren met i 
actiever te stapelen en door te verwijzen.

• Stapelen met banken verder uitbouwen.
• Kredietunies aansluiten op de Centrale Kredietunie om ook te kunnen bemiddelen.
• Met het IT systeem het kredietverstrekking proces professionaliseren en versnellen.

om
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Onderzoeken of het mogelijk is om het systeem te delen met sociaal 
ondernemerschapsinitiatieven, of met coaching initiatieven om de business case te 
versterken.
Een communicatiecampagne op social media en google om de zichtbaarheid te verbeteren. 
Het blijven stimuleren van de zichtbaarheid door deelname aan beurzen (week van de 
Ondernemer) en free publicity.
Een cofunder zoeken voor de koepel.
Onze diensten aanbieden aan alle kredietunies.
Effectueren van de LOI met VKN, waardoor er één gezicht voor kredietunies ontstaat.

Op zoek naar een aanvullende investering

Er is veel tijd, middelen en moeite geïnvesteerd om te komen tot waar we nu zijn. De kredietunies 
hebben een lange aanlooptijd en zijn helaas nog niet ver genoeg gegroeid om de koepel zelfstandig 
te kunnen dragen.

Dit komt mede doordat kredietunies zich richten op het verder helpen van de ondernemers. 
Kredietverlening is hiervoor niet altijd de beste oplossing. Kredietunies helpen dus veel, maar de 
kredietverlening groeit niet per definitie in dezelfde mate mee. Met kredietverlening als voornaamste 
inkomensbron, betekent dit een langzame groei voor kredietunies.

Om te zorgen dat kredietunies zich maximaal kunnen richten op hun doel; het financieren en helpen 
groeien van de aangesloten ondernemers, wil de VSK de kredietunies maximaal ondersteunen. De 
VSK wil dus graag het bovengenoemde strategisch plan uitvoeren om de kredietunies te laten 
groeien naar een sustainable niveau. Hier is een aanvullende investering voor nodig. Deze 
investering betreft voor een groot deel, zeker in 2017, een investering in het IT systeem. Daarom 
lichten we dit IT systeem wat uitgebreider toe.

Toelichting IT systeem

Met het genoemde IT systeem kunnen kredietunies hun back office efficiënt inrichten en kan de VSK 
beter ondersteunen bij backoffice werkzaamheden. Het systeem in ontwikkeling kan alle kredietunies 
ondersteunen. Zov/el centrale kas als bemiddelingsunies en ook een combinatie van de twee. Dit is 
complex en vergt een forse investering. Het ondersteunen van deze combinatie financiering is 
eigenlijk een financiële innovatie op zich. Geen enkel bestaand systeem kan dit. Het systeem 
faciliteert verder het stapelen met partijen omdat dit makkelijk inpasbaar is.

De kredietunies investeren zelf mee in het IT systeem. Een deel vooraf in de vorm van een 
aansluitfee, en een deel als % per verstrekt krediet. Het grootste deel van de voorinvestering wordt 
echter door de VSK gedragen. De unies hebben hier de middelen namelijk niet voor beschikbaar (een 
viertal unies hebben ook al fors geïnvesteerd in een vorig systeem dat niet langer meer wordt 
ondersteund).

Door de investering in het IT systeem zijn de middelen van de VSK niet meer toereikend om de 
overige werkzaamheden van de VSK in 2017 te kunnen blijven uitoefenen. Daarnaast zijn er niet 
voldoende middelen beschikbaar om de activiteiten in 2018 en 2019 te kunnen voortzetten.
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Er komt nog een resterend stuk van een huidige subsidie van EZ (€ 80.000,-) in 2017, Dit wordt

als dit wordt meegenomen (en direct geïnvesteerd)

Daarom wenden wij ons nu wederom tot EZ, Wij vragen een aanvullende investering van EZ in dit 
mooie initiatief van sociaal ondernemerschap met uniek Nederlandse signatuur (kredietunies puur
Tzijn lm“n"Ïfn^TwTrlldT

Door te investeren in de VSK kunnen op effectieve wijze alle initiatieven worden ondersteund. Wij zijn 
gereaïseerd ^ serieuze partij voor cofunding van de koepel. Dit wordt naar verwachting in 2018

De begroting van de VSK voor 2017-2019 ziet er als volgt uit.

Begroting
Inkomsten
Algemeen
Subsidie resterend 1-1-2017 
Overige inkomsten 
Cofunding
Totaal

Uitgaven
Operationele kosten 
Personeel en bestuurskst 
Overige operationele kosten 
website, accountant, comm. etc.) 
Kosten systeem en platform

Programmakosten
Totale kosten

[Resultaat

2017 2018 2019 2020 2021 2022

r-..
€224.200 €81.475 €108.200 €159.950 € 214.350 € 239.400

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€484.200 € 274.100 € 281.200 € 280.200 € 281.100 € 281.400
€-260.000 €-192.625 €-173.000 €-120.250 €-66.750 €-42.000

( ï

Concreet vragen wij nu van EZ tot eind 2019 de volgende investering;

2017 aanvullend 2018 2019 Totaal€ 260.000,- € 195.000,- € 170.000,- ë 625.000,-

Hierbij willen wij opmerken dat € I^M.- wordt bespaard op de aanschaf van het systeem door dit 
direct in dit jaar te betalen in plaats van de vijf volgende jaren. Deze besparing is in de boven 
weergegeven cijfers meegenomen.

In de begroting is uitgegaan van een bescheiden groei in kredieten. Mocht de groei sneller gaan dan 
bSr^^"^ inkomsten gegenereerd kunnen gaan worden en sneller het sustainable niveau worden
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Deze investering zou kredietunies de mogelijkheid geven om samen verder te groeien.

Voor overleg zijn wij graag bereikbaar,

Vriendelijke groet, mede namens het bestuur van de VSK,
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 204Q1 2500 EK Den Haag

Vereniging van Samenwerkende Kredietunies 
t.a.v. meVrouw 
Oosterstraat 25 
2611 TT Delft

«

Datum
3 MfiVhMBER 201?

Betreft i^^^chikking en aanvullend voorschot verplichtingennummer

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Ordernemerschap
Bezoekadres

Bezuidenhoutsewcg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 BK Den Haag
Overheidsidentificatienr
OOCQ0001CQ3214369QQQ

(algemeen)
WWW.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld

G63chte mevrouw

o;
O"

os

Ng

Ons kenmerk
OGBI-0/ 17163/05

Uw kenmerk
voorschotverlening per email d d 10 en IS

Ä IlsveTsS^f voSrïe^Â“ rm“,x?^

voorschot van SQo/o ben ik bereid om een voo^S^erstSen van iSo»/ n. 
overige verplichtingen blijven onverkort van kracht. ^

baLœÎenVamSS^mÊB^^''°'^ overgemaakt op uw
bankrekening Samenwerkende kredietunies en
KredietcooperJfie^lTv voorscho^ubsidie VSK 2015-2017 Het totaal aan 
verstrekte voorschotten bedraagt € 260.000,-. ' ' ^ ”

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Namens de

Pieter Waastïorp 
directeur Ondernemerschap

ZZnnl rechtstreeks b,J d,t besluit Is betrokker, binnen 6
7e ZZr lT/r " """ "" äe^^aarschnn tnälenen bij
P T tr. directie Wetgeving en Jund:sche Zaken

Pagina 1 van i
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Vereniging Samenwerkende Kredietunies 
T.a.v. fnevr.J 
oosterstraat 2^
2611 rr DELFT

2 / OECEMBf-R ';0I/

Directoraat *gen«ra ai 
Bedrijfsleven & Innovatie
D r.jzt e Ond-rnan'.orsz'nap
Bezoekadres

E e ZI ; ! d e o. l'i o *a 15 e '.V 'Z 5 7 3 
2594 AC Den Haag
Postadres

^QStOUS 2040 J 
2500 6< Den r'aaj
OverheidsidentificaUenr
O3000C0iC0J214369000

HHHHI(4'gon'e?r) 
;v sv '.V. r : j k 5 c V eh e I d n f î c z '<
Behandeld door

Datum
Betreft Aanvullende subsidie Verenigi^ 

201S, verplichtingennummer

Geachte mevrouw

Samenwe-rkende Kredietunies (VSK)

Ons kenmerk
C-G3I-C ; 17156233

Uv^ kenmerk1. Aanvraag
Op 21 november jl. ontving ik uv/ e-mailbericht waarin u subsidie aanvraagt voor 
de uitvoering van een aantal gezamenlijke activiteiten vanuit de Bijiagecn)
koepelorganisatie Vereniging Samenwerkende Kredietunies , v/aaronder het 
opzetten van een IT-systeem. U heeft daarbij een projectplan en begroting aan 
mij overgolegd.

1.1 Beoordeling van uw aanvraag
Deze subsidiebeschikking geeft mede invulling aan het beleid ten aanzien van 
kredietunies. Het beleid is specifiek gericht op het versterken van actieve 
kredietunies door bij te dragen aan kredietunie overstijgende activiteiten zoals 
het vergroten van bekendheid van de financieringsvorm. Ik constateer wel dat de 
huidige activiteiten op het gebied van alternatieve financiering nog beperkt zijn in 
omvang en dat bedrijven de alternatieven, waaronder kredietunie, nog te weinig 
wetentevinden. Inmiddels zijn er kredietunies opgericht en is er ongeveer 
£ ÏBi^SBSiS- aan kredieten verstrekt.

Opschaling, promotie en verdere professionalisering met de aanschaf van een 
nieuw IT-systeem blijven de speerpunten voor kredietunies de komende jaren. De 
activiteiten in uw subsidieverzoek zijn hierop toegespitst. Deze activiteiten 
beschouvv ik als ondersteuning van mijn beleid. Na de steun van EZK m do 
afgelopen jaren moeten kredietunies op eigen benen kunnen staan. Ik ga met u 
hierover in overleg in Q2.

12 Europeesrechtelijke aspecten
Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZ- subsidies verleen ik geen subsidie als 
dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de 
zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(hierna: VWEU).

Op basis van uv/ aanvraag kom ik tot het oordeel dat een gedeelte van de 
subsidie, zijnde € i^H.- ten behoeve van het IT-systeem, verstrekt kan worden 
op grond van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 
december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het

Prsy'Pd I vaD 6



Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU

In deze verordening is een drempel vastgesteici, waaronder steunmaatregelen 
geacht worden met aan alle criteria van artikel 107 VWEU te voldoen, en derhalve 
met onder de aanmeldingsprocedure van artikel 108 VWEU vallen. Subsidie die 
deze drempel met overschrijdt kan in principe worden verleend. Er moet dan we! 
aan de vcorwaarden uit deze verordening worden voldaan. De Europese 

ommissie ziet erop toe dat deze staatssteunregels worden nageleefd en.de 
voorwaarden in acht worden genomen.

Eén van de voorvvaarden is dat het totale bedrag van de-minimissteun dat is 
verleend aan een onderneming niet hoger mag zijn dan e 200.000 - over een 
penoöe van drie belastingjaren. Dit plafond ,s van toepassing ongeacht de vorm 
van de steun en ongeacht hot daarmee beoogde deel. De vereiste de- 
minimisverklaring heeft u aan mij overgelegd.

1.3 Bewaartermijn boekhouding
Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende t,en jaar na de 
verstrekking van deze subsidie,, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de 
relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode

Directoraat-aeneraal 
Bedrijfsleven & Innovatie
O rsccie 0r<ï?.-n5iïe-s,-rap

Ons heninerk
C35I-0 17Ï96ZÓ3

2. Besluit
I^n het kader van mijn beleid gericht op het stimuleren van het MKB verleen ik u 
hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de Kaderwet EZ- 
subsidies, subsidie voorde voor de uitvoering van de activite.ten in uw aanvraag 
waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode
De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2018 tot
en met 31 december 2018. tut

Z.Z Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag zal 81,94 % van de volgende subsidiabele kosten bedragen 
met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een dLl 
daarvan reeds mt anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese 
Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt 
verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 81 94 %

V ^^bsidiebedrag kan niet meer bedragen'dan
toegestaan voigens de toepasselijke Europese steunkaders

Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen v/aaronder de BTW.

2 v-ir
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De subsidie v/ordt ten hoogste vastgesteld op € 240.385,- gelet op de gegevens 
opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde 
begroting

2.3 Subsidiabele kosten 
De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk 
gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 31 december 2018 
worden door mij subsidiabel geacht;

• interna kosten op basis van loonkosten tegen een uurtarief, berekend op basis 
van integrale kosten, welke berekening is gebaseerd op bedrijfseconomische en 
maatschappelijk aanvaardbare grondslagen;

• aan dorden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten 
worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele 
activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en 
diensten;

• reis- en verblijfskosten tót een maximum van 10% van de projectkosten;

• projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 20% van de 
projectkosten in aanmerking is genomen.

De vóór indiening van de aanvraag g-cmaakte kosten komen met voor subsidie in 
aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat wiristopslagen 
bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover 
het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten dc 
groep in rekening te brengen.

2.4 eri^V'
U heeft mij opgegeven dat u niet BTW- plichtig bent . Derhalve kunt u de door u 
aan derden te betalen BTW niet met de fiscus verrekenen. Het u verleende bedrag 
is daarom gebaseerd op de projectkosten inclusief de door u aan derden te 
betalen BTW.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project
Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit 
project op:

Uitgaven 2018 
Kosten, d.rectie 
personeel en bestuur 
Overig operationele 
kosten (website, 
accountant, communicatie)

Directoraat-generaal

Bedrijfsleven 8, Innovatie
D rc-.ttCï O i-rrrT-ir-ierscnap

Ons kenmerk
0G5I O / :719èZS3
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Directoraat-gencraal 
Bedrijfsleven a Innovatie

3.

4.

Kosten IT systeem en 
Platform
Programmakosten

Totaai

2.6 Verplichtingen
Aan de subsidie zijn do volgende verplichtingen verbonden;

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de 
aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur

2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk 
IS dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of 
niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan 
de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan 
U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het 
plan mijn voorafgaande schnftehjke toestemming te vragen. Geen 
toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening 
gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijzing de 
omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn 
toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het 
project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de 
voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en 
kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste 
verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de 
beschikking; de volgende verslagen steeds over de daarop volgende 
periode van twaalf maanden, Alle verslagen dienen binnen twee maanden 
na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.

5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aanslu't
bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op 
eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen 
kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door 
middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording 
aanwezig te zijn. ^

6. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang 
Of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek 
medewerking te verlenen aan een evaluatie van het be eid op grond 
waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijfjaar 
na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de 
rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance 
van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.

S. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum 
dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van;

Ons kenmerk
DGSi O ; iZi3C.;b3
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

Onskenmeik
UGPI-n , 17156253

C.

9.

Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het 
gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project 
toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de 
door u ingediendc begroting;
Een controieverklaring conform bijgaand controleprotocol.

In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, 
dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis var, 
transparante criteria en marktconforme tarieven.

10. De deelname aan IT-systeem van VSK staat voor een ieder open.

2.7 Subsidicvaststelling
De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst 
van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het Indienen ervan geldende 
termijn genoemd in verplichting 8 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 
13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een 
redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan 
worden.

2.S Voorschot
Ik verleen u bg deze een voorschot van van. het genoemde subsidiebedrag 
zijnde e 144.231,-. Het voorschot zal worden betaald binnen zes weken na de dag 
van verzending vai^^e beschikking op uw bankrekeningnummer:

name van Samenwerkende Kredietunies en 
Kredietccoperaties Een volgend voorschot van |[|g zijnde zal worden
overge,maakt per 15 mei. Hot restant zal v;orden beoordeeld bij de 
eindafrekening.

3. Correspondentie
Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie d ent u, met vermelding van 
bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

Ministerie van Economische Zakent.a.v.|GBj|jg||P
directie Ondernemerschap 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat: 
namens dé

Pieter Waasdorp I
directeur Ondernemerschap

n Î 3 van 5



Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven B Innovatie
n-irC;:t e 0'cîe'^0(re'5.:^î^o

Ons kenmerk
dc:b: o :7!5o;s3

regen cf/t beslwt ken degene wiens belang rechtstreeks bij d,t besm is betrekken binnen 
zes weken na üe dag van verzending van d:t besluit een gemot.veerd bezwaarschrift 
indiener, o,j de Staatssecretaris van bconom.sche Zaken en KI,maat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken. Postbus 204GI. 2500 FK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de inde 
ddnnef van öcze nrief vermelde datum.

{ ')
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r.i),Van:
Verzonden;
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

novemoer

Toelichting IT systeem en verzoek om committeren subsidie 2018
20171120 toelichting IT systeem en verzoek om committering 2018 docx’ 20171120
Begroting VSK 2017-2022.xlsx

Opvolgen
Gemarkeerd

Geachte mevrouw bestel

Hierbij stuur ik u een brief met daarin een toelichting over het gebruik van het IT systeem en een verzoek om 
committering van de subsidie voor 2018.
Zoals mondeling toegelicht vragen we voor 2018 om een iets hoger bedrag. Dit komt doordat MÊÊÊÊ^^Ê 
dan verwacht en de verwachte investering in het IT systeem volgend jaar iets hoger uitvalt. Ik h^^Sho^ 
oedrag tot de mogelijkheden behoort. ^
Voor toelichting ben ik graag bereikbaar.

Vriendelijke groet

^ \\U NV. I [;s( Mli kKI 1 'H |i \!M

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

!^?^w samenyyerkendekre_dietunie$.nl <http://www.samenwerkenrlpkrpriietunips nl/> 
KVK: 58922490 ' ' ---------------------
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Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 

Directoraat-generaal Ondernemen & Innovatie 

Directie Ondernemerschap 

T.a.v. de heer Waasdorp en mevr. |

Postbus 20101 

2500 EC DEN HAAG

Verzonden per email

Datum; 20 november 2017

Toelichting IT systeem en verzoek om committering subsidie 2018 

Geachte heer Waasdorp en mevrouw 9H|SH Beste Pieter en

Inieiding
Hierbij stuur ik u een verdere toelichting op de ontwikkeling en eerste inzet van het IT systeem in 
2017 en het vervolg daarop voor 2018. Bijgevoegd vindt u ook een tussentijds voortgangsoverzicht 
van de activiteiten van Vereniging Samenwerkende Kredietunies in 2017.

Daarnaast richt ik mij namens de vereniging tot u met het verzoek om de subsidie zoals besproken 
voor 2018 voor het IT systeem en de VSK algemeen te committeren, gebaseerd op bijgevoegde 
begroting, om de activiteiten van de VSK in 2018 succesvol te kunnen voortzetten.

De toelichting over het IT systeem, en het verzoek voor 2018 vindt u in deze brief. Het 
voortgangsverslag 2017 vindt u in bijlage 1. Bijlage 2. (bijgevoegd als aparte Excel) bevat de 
begroting voor 2018.

tr .systeem "mijn kredietunie".
Naast de onbekendheid bij investeerders en kredietnemers van kredietunies was ook de backoffice 
voor kredietunies een potentieel knelpunt voor verdere groei. Kredietunies hebben individueel een 
kleine schaal en vaak een klein team dat alle activiteiten op zich neemt. Dit betekent dat de 
administratie en het beheer van leningen door een aantal kleine groepen mensen bij verschillende 
unies gedaan wordt.

In een opstartfase is dit geen probleem maar na enige groei vormt dit wei een obstakel. Zeker als zo’n 
administratie niet efficiënt is ingericht (door de kleine schaal zijn er zeer beperkt middelen 
beschikbaar om hierin te investeren). Ervaren krachten in verschillende kredietunies waren veel tijd 
kwijt aan administratie en waren in die tijd niet bezig met het doel van de kredietunies: het coachen 
en financieren van ondernemers.
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Wat kan het systeem?
Mede dankzij de steun van Economische Zaken hebben wij dit knelpunt voor een groot deel kunnen 
^^f^niernn2017Jn^^7he^^wij als VSK voor de kredietunies een IT systeem
MMSiMM^^^^^^^ekocht en aangepast dat kan dienen als gezamenlijke backoffice 
voor de kredietunies.

Dit systeem “mijn Kredietunie" maakt het mogelijk voor de kredietunies om een groot deel van de 
backoffice activiteiten te automatiseren. In het “mijn Kredietunie” systeem worden de volgende 
processen zover als mogelijk geautomatiseerd:

1. Het proces om lid te worden van de kredietunie. Een lid vraagt digitaal lidmaatschap aan, 
de kredietunie kan dit digitaal goedkeuren. Ook het ledencertificaat wordt digitaal 
aangemaakt, betaald, verstrekt en gearchiveerd. Meerjarige betalingen worden per mail 
aangekondigd en kunnen via ideal of bankoverschrijving worden afgehandeld.

2. Het proces om te investeren in de kredietunie. Of het nu investeringen betreft in obligaties 
die de kredietunie uitgeeft, of investeringen in kredieten die via bemiddeling openstaan. Beide 
processen kunnen geheel afgehandeld worden in het “mijn Kredietunie" systeem.(N.B. geen 
enkel ander systeem kan deze combinatie faciliteren, dit wekt ook de interesse van andere 
alternatieve financiers).
Een kredietunie kan een obligatie aanmaken en digitaal open zetten voor inschrijving. Leden 
kunnen hier op inschrijven, betalen via ideal of een bankoverschrijving, en hun eigen obligatie 
downloaden. (N.B. deze moet wel nog ondertekend en opgestuurd worden omdat wetgeving 
een ‘natte’ handtekening vereist op obligatie).
In geval van bemiddeling kunnen investeerders via het systeem een investering bekijken en 
er op inschrijven.
In beide gevallen kunnen investeerders via hun persoonlijke dashboard alle informatie, 
contracten en de stand van zaken van hun investeringen ten alle tijden inzien, aanpassen of 
bekijken. Zij kunnen ook wijzigingen in persoonlijke gegevens melden via het dashboard.

3. Het proces van het indienen van een kredietaanvraag Een kredietnemer kan digitaal een 
aanvraag doen, en ook op elk moment in het systeem zien welke documenten er zijn met 
betrekking tot zijn aanvraag en waar zijn aanvraag is in het proces.

4. De gehele kredietbeoordeling. De verschillende rollen in het proces (beoordelaar, 
kredietcommissie, bestuur, en kredietunie administrator ) hebben in het systeem allemaal hun 
eigen bevoegdheden. Op deze manier is het 4-ogen principe, en andere noodzakelijke 
functiescheidingen via het systeem geregeld. Alle rollen kunnen via hun eigen dashboard zien 
wat de stand van zaken is rond een bepaalde kredietaanvraag en via dit dashboard 
noodzakelijke handelingen verrichten. Ook de hele archivering rond de kredietbeoordeling en 
kredietverstrekking gaat via het systeem.

5. Kredietverstrekking en beheer. Het verstrekken en beheer loopt ook geheel via het 
systeem. Hier zit misschien nog wel de belangrijkste efficiency winst omdat via “Mijn 
Kredietunie" met automatische incasso kan worden gewerkt. Facturen worden automatisch 
gegenereerd en het geld wordt ingehouden bij de kredietnemer op een vaste datum

i' )
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Wat zijn de extra voordelen?
Het systeem brengt een bepaalde standaardisatie met zich mee van processen en betekent ook een 
automatische kwaliteitsborging door de opgenomen functiescheiding en transparantie die het 
systeem met zich meebrengt. Daarnaast lopen alle transacties via de Centrale Stichting Derden 
Gelden van de VSK wat de transparantie verder bevordert.

De VSK ondersteunt ook bij de automatische incasso’s en controleert leningen voordat ze uiteindelijk 
worden gepubliceerd om in te kunnen investeren. Niet inhoudelijk, wel op consistentie en 
verstrekking vereisten (zoals juiste ID gegevens, check op bevoegdheden, juiste checks op 
kredietwaardigheid, overcreditering etc.) Ook dit betekent een efficiencyslag omdat de VSK de kennis 
hierover centraal kan opbouwen voor alle kredietunies .

Het systeem geeft hiermee een stuk governance en borging van het proces die voor verdere groei 
noodzakelijk is.

Waar staan we nu?
Inmiddels staat het systeem en zijn alle processen ook live beschikbaar.

Dit heeft (zoals meestal bij IT projecten) langer geduurd dan verv/acht. De doelstelling was om 31 
maart live te gaan met het systeem. De aanpassingen die nodig waren om het systeem geschikt te 
maken voor de verschillende vormen van kredietunies (zowel bemiddeling, centrale kas als hybride) 
duurden langer dan verwacht. Uiteindelijk hebben we pas in juni de eerste kredietunie kunnen 
aansluiten. Inmiddels zijn we bezig met de migratie van de vierde kredietunie. Dit betekent ook dat de 
inkomsten van verstrekking via het systeem dit jaar lager zijn dan verwacht.

Inmiddels zijn er via "Mijn kredietunie" vijf nieuwe leningen verstrekt, staan er vier leningen open voor 
investeringen en zijn er 7 leningen in het systeem in behandeling. De anderen unies zullen in 2018 
worden aangesloten.

In 2018 verwachten we rond het IT systeem nog een aantal investeringen te moeten doen:

1.

2.

3.

In 2018 zal het systeem nog op een aantal punten moeten worden aangepast om wat kleine 
problemen eruit te halen waardoor bepaalde processtappen nu nog niet goed mogelijk zijn.
Zo is het voor een kredietunie soms noodzakelijk om investeerders rechtstreeks te kunnen 
contacteren en moeten er per obligatie aparte obligatievoorwaarden aan investeerders 
kunnen worden aangeboden. Dit brengt nog wat extra kosten met zich mee om dit in het 
systeem mogelijk te maken.
Daarnaast merken we dat in de opstartfase een kredietunie meer begeleiding nodig heeft dan 
oorspronkelijk verv/acht. Hier zal meer tijd vanuit de VSK aan besteed moeten worden.
Door de wijziging van de wet- en regelgeving van de AFM moet het systeem op een aantal 
punten nog worden aangepast Zo moet het mogelijk worden om zzp-ers alsnog een 
investeringstoets te laten doen, investeringen 48 uur voor inschrijving in te kunnen zien en 
zzp-ers te wijzen op het risico van de investeringen (vanwege de inspanningsverplichting voor 
platforms om investeren van teveel van het beschikbaar inkomen tegen te gaan). Ook hier zal 
extra budget aan moeten worden besteed.
Tot slot is het in de komende twee jaar noodzakelijk om een migratie te doen naar een update 
versie van het Mendix platform waar “Mijn Kredietunie" op draait. Oorspronkelijk hadden we 
deze migratie in 2019 gepland. Ons moeder systeem |||||||||||||||||||||||||^^ deze

echter al gedaan waardoor wij het voordeliger kunnen doen als wij zo snel mogelijk in 2018 
volgen. Dit zou “Mijn Kredietunie" duurzamer maken voor de lange termijn. Hier gaat een 
extra investering mee gemoeid in 2018 van rond de € BQI-.
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Deze extra investeringen hebben invloed op de begroting 2018.

Kredietunies betalen naast een aansluitfee een succesfee per verstrekt krediet. Doel is om met deze 
inkomsten uiteindelijk de kosten van het systeem te kunnen dragen. Inmiddels komen er via de drie 
aangesloten unies al opbrengsten binnen. Nog niet voldoende om de kosten volledig te kunnen 
dragen maar de inkomsten komen wel op gang.

2018
Zoals u hierboven kunt lezen is er in 2017 veel ondernomen en ontwikkeld, in 2018 willen we deze 
werkzaamheden graag voortzetten.

Naast de afronding van het IT systeem heeft de VSK in vogelvlucht de volgende ambities

SâiAr'k#? - ^ /'■aSöiifeSï-
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Om de afronding van het IT systeem, en andere ambities van de VSK te kunnen realiseren is
financiering is begin dit jaar reeds met u besproken. Destijds is een bedrag 

''3nJgüH|met u besproken. Hierbij werd rekening gehouden met een cofunder, een 
aanzienlijke bijdrage van de leden voor 2018, en lagere kosten voor het IT systeem. De cofunder zal 
in ieder geval niet begin 2018 gerealiseerd zijn. Ook zijn een aantal leden nog niet zover dat zij in 
deze mate kunnen bijdragen.

Dit betekent dat de inkomsten lager zijn dan oorspronkelijk geraamd en de uitgaven aan het IT 
systeem hoger. In verband hiermee zouden wij willen vragen of het toekennen van een subsidie van 
€240.385,- voor 2018 ook tot de mogelijkheden behoort. Hierbij gaan we ervan uit dat een cofunder 
halverwege 2018 gerealiseerd zal zijn.

Rest mij om nog eenste benoemen dat de kredietverlening met bijbehorende coaching en netwerk 
die een kredietunie levert een uniek product is. Alhoewel de groei van kredietunies langzaam is, zijn 
de ondernemers die ondersteund worden succesvol waarmee de regio of branche effectief een 
steuntje in de rug krijgt. Dat dit werkt zien we aan de weer groeiende belangstelling om een



r!)
[

f

--Î

nnr.

- W’.- -'V, ■ t s ‘! l.l ? . ‘:M i ‘-l; '

kredietunie te starten, ook in bepaalde sectoren of groepen. Zoals bijvoorbeeld |
Dit instrument kan echt toegevoegde waarde leveren en verdient daarom het 

voortzetten van uw steun.

In de hoop een en ander hiermee voldoende te hebben toegelicht teken ik.

Namens het bestuur.

Met vriendelijke groet, 

Vriendelijke groet

NA\ïl NVvi K.kJ '-.ill KRi l!;i l'iNM s

Vereniging Samenwerkende Kredietunies

W: wvs'w.samenwerkendekredictunies.nl 
< http: / / www.samenvverkendekredietunies. nl / > 
KVK; 58922490
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Bijlage 1. voortgangsverslag 2017

Aantal actieve aangesloten kredietumes
Na een jaar van bouwen van kredietunies in 2016 zijn in 2017 deze activiteiten voortgezet. Dankzij de 
WfTK die sinds begin 2016 van kracht is. is nu duidelijk wat een kredietunie mag en hoe zij moet 
worden ingencht. In 2016 en 2017 zijn een aantal initiatieven verder ontwikkeld en feitelijk opgestart.

We merken dat het lang duurt voor een kredietunie staat en ook feitelijk gaat verstrekken. Dit komt 
mede doordat de werkzaamheden voor een groot deel worden uitgevoerd door vrijwilligers De VSK 
ondersteunt waar mogelijk, maar het lokaal activeren van het netwerk, en het beoordelen van de 
aanvragen wordt nog steeds door vrijwilligers gedaan.

Inmiddels telt de Vereniging 25 krediel

de opbouw.
3ve leden zijn er le ai actief krediet verstrekken. De 9 andere zijn nog bezig met

< )

Kredietverlening en bekendheid
2016 was een zwak jaar voor kredietunies wat kredietverstrekking betreft. Begin 2017 was licht beter 
inmiddels zien we een grotere verbetering en wordt er meer verstrekt. We verwachten nog verdere 
deze tTvewe steeds meer kansrijke aanvragen krijgen. Het duurt altijd enige tijd om

Van de 12 kredietunies die actief krediet verstrekken hebben er I inmiddels meer dan € 
verstrekt. ®

Aandachtspunt bij de cijfers blijft dat klanten die op andere manieren door kredietunies geholpen 
worden (en uiteindelijk dus niet met financiering), niet zichtbaar zijn. Dat is jammer want 
Kredietunies zijn immers opgericht om ondernemers te helpen, niet persé om te financieren. Als we 
alleen kijken naar het gefinancierde portfolio nemen we een deel van de geboekte resultaten dus niet 
mee. We proberen deze inzichtelijk te maken per eind 2017.

Communicatie
Bij de verstrekking blijft de onbekendheid van kredietunies een aandachtspunt. Het verbeteren van 
deze bekendheid via de eigen activiteit van de kredietunie gaat zeer langzaam. Zoals dat ook wel te 
verwachten is bij een netwerkorganisatie zonder winstoogmerk die voor een groot deel werkt met 
vrijwilligers.

Ook in 2017 doet de VSK zoveel mogelijk om deze bekendheid centraal te verbeteren Zo zijn wij 
aanwezig op de week van de financiering en de week van de Ondernemer, en zoeken wij zoveel 
mogelijk landelijk free publicity voor kredietunies. Vanaf dit najaar gaat de VSK de kredietunies ook 
nog verder ondersteunen in de social media. En bij het opzetten van eigen websites etc 
ondersteunen wij kredietunies bij hun social media activiteiten. De planning is om in 2018 de unies 
ook verder te gaan ondersteunen door materiaal te verschaffen voor lokaal netwerken

I )

Overige activiteiten 

Wet en regelgeving
Op het terrein van wet en regelgeving is de VSK ook actief geweest voor haar leden.



t

■ I

rfî 
' [

ï.)

i;

{

■' S.U < V. î

in tKi*

< vKrv

In vogelvlucht:

1. De AFM heeft een aantal regels aangescherpt voor partijen die een ontheffing of vergunning 
hebben voor kredietbemiddeling. Kredietunies die bemiddelen vallen hier ook onder. De 
aanscherping betreft het volgende:.:

• Financieringen moeten minimaal 48 uur door investeerders kunnen worden ingezien, voordat 
kan worden ingeschreven.

• Kredietbemiddelaars hebben een inspanningsverplichting om te zorgen dat consumenten 
investeerders niet meer dan 10% van hun vrij besteedbaar inkomen investeren via 
crowdfunding

• De frequentie van de investeerders toets gaat omlaag

De laatste twee punten zijn voor kredietunies niet van invloed, omdat dit het investeren door 
consumenten betreft. De investeerders in een kredietunie zijn in principe geen private investeerders 
maar ondernemers. Het eerste punt is wel relevant ook voor kredietunies. Zolang kredietunies 
blijven vallen onder dezelfde ontheffing structuur zullen kredietunies er zorg voor moeten dragen 
dat ook hun investeringsvoorstellen 48 uur van tevoren kunnen worden ingezien.

DE VSK is van mening dat kredietunies in de te ontwikkelen wetgeving anders bekeken moeten 
worden. Het gaat hier immers om een ander financieringsinstrument. Financiering en intensieve 
begeleiding van ondernemers door ondernemers. Dit is niet te vergelijken met crowdfunding

2. Consultatie wetgeving ministerie van Financiën

Daarnaast is het ministerie van Financiën een consultatie gestart rond de ontwikkeling van nieuwe 
wetgeving. Hier zal de VSK hetzelfde standpunt uitdragen.

3. Gedragscode banken klein zakelijk verkeer

Het is dan nog wel geen wetgeving maar wel zelfregulering met potentieel grote effecten voor 
kredietunies, de gedragscode klein zakelijk verkeer die de Nederlandse Vereniging van Banken heeft 
ontwikkeld. Onlangs mocht de VSK namens kredietunies input leveren op deze code. In de code 
staan veel goede ideeën rond het informeren van klanten over het verloop van hun dossier en 
bijvoorbeeld de reden van afwijzing, En zaken zoals klachtenbehandeling die serieus wordt 
vormgegeven. Een belangrijk punt voor complementaire financiers is de doorverwijzing van 
aanvragen die een bank niet (of niet geheel) zelf kan doen.

Op het terrein van doorverwijzing zijn een aantal mogelijkheden. Zo kan er een wettelijke 
verplichting tot doorverwijzing worden opgelegd, zoals in de Uk het geval is. Of de huidige situatie 
wordt voortgezet waarin geen verplichting bestaat en helaas zeer weinig gericht wordt 
doorverwezen.!

De huidige situatie is een gemiste kans voor ondernemers die door hun bank niet gericht worden 
doorverwezen naar complementaire financiers die de ondernemer wellicht verder kunnen helpen. 
Vaak samen met de bank.
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De VSK wil het liefste samen met de banken op zoek gaan naar een manier om effectief te gaan 
doorverwijzen, en waar nodig te stapelen, in de verwachting dat dit betere resultaten kan opleveren 
dan een wettelijke verplichting. Mocht het echter niet lukken om dit samen met de banken op korte 
termijn effectief op te zetten, dan gaat onze voorkeur toch uit naar een (wettelijke) verplichting 
boven de status quo.

4. Europese v/et- en regelgeving
Ook op Europees terrein is de wetgeving in ontwikkeling. Via de Woccu en ENCU participeert de VSK 
in de ontwikkeling hiervan. Leuk is de interesse in Europa voor het Nederlandse kredietunie model. 
Ook andere kredietunies en het Europese parlement zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden rond 
SME leningen voor kredietunies. Zo is de VSK uitgenodigd om op 8 november een presentatie te 
geven van het Nederlandse model in Brussel voor een werkgroep van het Europese parlement

5. Cofunding voor de koepel.
De VSk is, zoals overeengekomen met EZ hard op zoek naar een cofunder voor de koepeiactiviteiten. 
Het is namelijk onze verwachting dat er nog enige tijd overheen zal gaan voor kredietunies geheel 
sustainable zullen zijn.

Er zijn inmiddels zeer goede contacten met een aantal partijen i
Partijen geven echter aan de weer opgestarte poging tot een fusie tussen VSK en VKN te willen 
afwachten.

( ■)
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Begroting 2017 2018 2019 2020

Inkomsten
Algemeen
Subsidie resterend 1-1-2017 
Bijdrage(aspirant) leden (1500,-) 
Bijdrage leden (contributie) 
Cofunding
Inkomsten Backoffice systeem 
Opbrengst aansluitfee unies 
Opbrengst afsluitfee kredieten 
Jaarlijkse fee (door naar collin)

Totaal € 183.500 € 224.200 € 53.475 € 75.700 € 134.950

Uitgaven 2016 2017 2018 2019 2020

Operationele kosten
Personeel
Directeur
Personeel communciatie en ondersteuning KU's

Onkosten
Onkosten (incl reis) directeur en personeel 
Bestuurskosten (reis) 
vacatiegelden bestuur

Operationeel overig 
Website en tools 
Huur vergaderruimte/kantoor 
Stichting derden gelden

N4:



kosten accountant {inci SDG) 
Lidmaatschap WOCCU/MKB NL etc Mf; V Iü:;;v
Kosten Backoffice 
Kosten systeem en platform 
Totaal operationele kosten

programmakosten
Seminar
Juridisiche stukken (documentatie obligaties) 
kosten ontheffing KUMN AFM 
Marketing kosten (communicatieplan)

Week van de ondernemer 
week kvk
Bubo comm, plan voor Ku's 
Inrichten Centrale KU

152.500 € 411.200 251.100 243.200 € 252.200

Totaal programma € 36.053 € 73.000 € 42.760 € 43.000 € 43.000
Totale kosten € 188.553 € 484.200 € 293.860 € 286.200 € 295.200

Resultaat € -5.053 € -260.000 € -240.385 € -210.500 € -160.250
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€ 168350 € 234.900

2021 2022
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253.100 253.400

€ 43.000 € 43.000

€ 296.100 € 296.400

€ -127.750 € -61.500



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
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ijdag 24 november 2017 10:35
Van;
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: ook nog

("

Hoi sHESBSIbB vroeg mij ook nog jullie te laten weten dat hij het cofunder verhaal heeft vertraagd omdat 
we toch nog (op verzoek van een keer gesprekken zijn aangegaan —*• loopf

brief opgenomen, maarj vond dat jullie dat wel moeten
' weten (en hij heeft natuurlijk gelijk).

Verder zijn wij van de week uitgenodigd bij het CDA in voorbereiding van de begrotingsbehandeling van EZ. Zij 
vroegen hoe ze kredietunies verder kunnen helpen.

in vogelvlucht wat in het gesprek naar voren kwam van beide kanten:

1. Kleine ondernemers hebben nog steeds moeilijke toegang tot financiering in Nederland (zie rapport 
commissie en onderzoek SRA) kredietunies zijn dus nog steeds nodig.

2. veel lof voor EZ om ons te helpen het systeem te kopen waardoor we kunnen professionaliseren
3. Uniek model van kredietunies voegt veel toe, decombi coaching netwerk en financiering is uniek.

Buitenland kijkt hier nu ook naar, wil dat ook. Het gaat om vrijwilligers. Deze combinatie verdient ook steun 
van de overheid als motor(tje) voor branches en regio's

4. Kredietunies groeien langzamer dan verwacht, we denken dus nog wel, in ieder geval, drie jaar 
ondersteuning nodig te hebben.

5. We zijn in gesprek met EZ over steun voor 2018.
6. Steun is nu goed maar als we verder willen professionaliseren wat krap. Ku's hebben aangegeven dat ze 

daar wel blij mee zouden zijn Zou heel mooi zijn als steun dus nog drie jaar zou kunnen en iets ruimer zou 
zijn

7. 1 kredietunie maakt gebruik van de BMKB. Procedure is echter tijdrovend. Wij zouden hem als VSK graag 
voor de hele groep aanvragen, maar dat kan niet. Bij het Europese alternatief kan dat wel (Cosme), maar 
die krijgen we waarschijnlijk niet omdat de BMKB al bestaat. Zou het mogelijk zijn om de BMKB ook als 
groep aan te vragen?

8. Zouden er geen Europese funding of operationele funds beschikbaar zijn voor kredietunies? In andere 
landen gaat dit via Structural funds of Regional funds. Zou dat bij ons ook kunnen.

9. De nieuwe crowdfunding regelgeving is potentieel een belemmering voor kredietunies die een zelfde 
ontheffing hebben (als ze met kredietbemiddeling werken tenminste). Het gaat om ander instrument, 
alleen voor ondernemers en gefinancierd door ondernemers hier moet wel ruimte voor blijven.

Via het CDA zullen jullie dit vast ook krijgen, geen idee of het ook echt in de commentaren/verzoeken etc. 
terecht komt, maar dan heb je het vast

Vriendelijke groet
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Vereniging Samenwerkende Kredietunies

W: u-ww.samenwerkeudekredietiinios.nl <http://w\u\.sainenweikendekredictunies.nl/> 
KVK: 58922490
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TER ADVISERING

Aan de Staatssecretaris

Oîrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Circ'itr? Ofd-’f.TCTO's^t’ap

C7G 379 7651

nota
Parafenroute 
DG 6&1

Positief advies voor gesprek Stas en 
over kredietunies (VKN)

r Ondernemerschap BBR-arfvIseur

Datum

IS dec5mb-or 2017
Kenmerk
CGd:-ü / 172Q467Q
BHM:

Bijlage: 1.
-Br;ef v^r

Aanleiding
U heeft een uitnodiging ontvangen van de heerj 
over kredietunies en in het bijzonder over SH

I voor een gesprek

Advies
Positief advies om in te gaan op verzoek tot een gesprek met de heer jHI 
Hij heeft naa- ons weten geen formele rol bij de brancheorganisatie 
Kredietunie Nederland. Ik raad u aan om het gesprek te voeren over de 
ont.vikkeling van de financieringsvorm kredietunies en de urgentie om te 
komen tot één brancheorganisatie.

Kernpunten
• EZK ziet kredietunies als een aanvulling op het aanbod van mkb 

financiering. Dat Is de reden waarom het Kabinet kredietunies steunt. 
De Kamer heeft op basis van een Initiatiehvet toezicht voor krediet
unies ingesteld. Momenteel zijn de kredietunies nog te beperkt in 
cmvang om onder de wetgeving te vallen.

• Het lukt dan ook tot op heden onvoldoende om kredietunies te laten 
groeien. Het aantal reeds verstrekte kredieten is beperkt in omvang.

• Er zijn twee brancheorganisaties voor kredietunies in Nederland. EZK 
vindt het wenselijk als er maar één brancheorganisatie zou zijn.

• De heer HHÉB wil met u spreken over de situaties bij kredietunies en 
specifiek de verhouding tussen beide brancheorganisaties.

■ • Vanuit de ligt een gesprek voer de hand.
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Drea^e Or-dr'-omerschap
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::33l-0 ;

Toelichting

Er zijn twee brancheorganisaties voor kredietun;es, namelijk 
Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en Vereniging 
Kredietunie Nederland (VKN). EZK heeft meerdere malen een subsidie 
verstrekt. Een eenmalige suhs'die aan de voorloper van VKN om pilots 
te ondersteunen en subsidie aan VSK om overkoepelende activiteiten 
voor kredietunies te ondersteunen evenals voor de aanschaf van een 
IT systeem dat voor alle kredietunies toegankelijk

! ")

De VKN en VSK wilden in het najaar van 2016 fuseren en de krachten 
bundelen. Dit is helaas niet gelukt. Op dit moment wordt opnieuw 
verkend of een fusie haalbaar is.
Bij de begrotingsbehandeling van EZK heeft het kamerlid Amhaouch 
(CDA) gevraagd of ii van plan bent steun te blijven leveren aan VSK. 
EZK heeft sinds de opstartfa.se van kredietunies in de periode 2012- 
2017 meerdere malen bijgedragen met een subsidie voor de over
koepelende organisaties. EZK heeft inmiddels i mtn. bijgedragen aan 
kredietunies. Na de steun van EZK in de periode 2012-2018 zouden 
kredietunies op eigen benen moeten kunnen staan. Het standpunt van 
EZK is dat er inmiddels voldoende is bijgedragen aan de krec

2 van 2
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directie Ondernemerschap 

T.a.v. mevr.|

Postbus 20101 

2500 EC DEN HAAG

Verzonden per email

Datum: 30 maart 2018

Verzoek tot subsidievaststelling verplichtingennummers nr | 

Geachte mevrouw |

Hierbij verzoek ik u om vaststelling van de subsidies door u verstrekt aan de Vereniging 
samenwerkende Kredietunies met het bovengenoemde verplichtingennummer.

In deze mail vindt u de bijgevoegde documenten van de externe accountant betreffende de 
eindverantwoording behorende bij deze subsidie. Daarnaast vindt u een rapportage over de 
verschillende jaren vallende onder de subsidieperiode. Waarin de bereikte resultaten 
worden toegelicht.

Bij beschikking^^^^y^hebben ontvangsten en uitgaven zich anders ontwikkeld dan 

ten tijde van het verstrekken van de subsidie verwacht.

Hoewel de lagere inkomsten en de doorlopende uitgaven in tussentijds overleg en in de 
cijfers zijn vermeld is tot nu toe niet formeel het verzoek ingediend om toestemming voor 
deze wijziging van de voorwaarden van de subsidiebeschikking. In overleg met u doen we 
dat bij deze alsnog.

Verder wil ik u ook verzoeken om het resterende bedrag van 
te maken als de eindverantwoording is goedgekeurd.

'toelichting

van deze subsidie over

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) heeft van uw ministerie een subsidie 
ontvangen voor het uitvoeren van haar activiteiten in de periode 2015-2017. In de subsidie 
verlening waren de subsidiabele kosten als volgt begroot:
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Begroting beschikking

Kosten aanvullend 2015 2016 2017

Kosten directie, personeel en bestuur

Seminar jaarlijks 

Automatisering 

Juridische kosten 

Produkten en communicatie

■li- "-.«a
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Totale kosten €217.500 € 252,500 € 252.500

De subsidie wordt in de beschikking vastgesteld op maximaal € 400.000,-. Hierbij is 
aangegeven dat het subsidiebedrag van de subsidiabele kosten bedraagt. Dat betekent 
dat^^Bvan de kosten gedekt zouden moeten worden vanuit andere inkomsten.

Zoals u tijdens de periode van uitvoering in de verschillende rapportages en 
voortgangsgesprekken is medegedeeld hebben deze andere inkomsten zich anders 
ontvzikkeld dan verwacht.

Allereerst zijn kredietunies minder snel gestart dan verwacht, en groeien zij ook langzamer 
dan destijds geraamd. Veel kredietunies hebben met starten gewacht tot de wet toezicht 
Kredietunies van kracht werd. En kredietunies, zoals andere netwerk organisaties, groeien 
langzaam via het netwerk van de aangesloten leden. Dit resulteert in gestage maar ook 
langzamere groei.

Daarnaast heeft vertraging in fusieplannen met de andere vereniging van kredietunies ertoe 
geleid dat het aantrekken van cofunding voor de koepel zelf ook vertraging opgelopen 
heeft.

De gerealiseerde inkomsten zijn door deze twee zaken in de subsidieperiode een stuk lager 
dan geraamd.
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Gedurende de subsidieperiode werd duidelijk dat de inkomsten lager zouden uitvallen. In 
verband hiermee heeft de VSK de uitgaven aangepast. Daardoor is de VSK begroting 
sluitend uitgekomen. De VSK heeft (vooral) dankzij de bijdrage van Economische zake toch 
haar doelen kunnen realiseren.

De consequentie is wel dat de bijdrage van maximaal € 400.000,- Van Economische zaken 
uiteindelijk niet Hvan de subsidiabele kosten bedraagt maarlSIË

Concluderend zijn dus de feitelijk gemaakte kosten lager dan geraamd en is het aandeel van 
de EZ subsidie daarin hoger dan geraamd.

Hoewel de lagere inkomsten en de doorlopende uitgaven in tussentijds overleg en in de 
cijfers zijn vermeld is tot nu toe niet formeel het verzoek ingediend om toestemming voor 
deze wijziging van de voorwaarden van de subsidiebeschikking.

Zoals in overleg met uw ministerie afgesproken doen we dat op dit moment alsnog bij het 
indienen van de eindverantwoording met betrekking tot deze subsidie.

Verder wil ik u ook verzoeken om het resterende bedrag van 
te maken als de eindverantwoording is goedgekeurd.

van deze subsidie over

Na deze toelichting vragen wij u om subsidievaststelling voor deze subsidie. 

Voor verdere toelichting ben ik graag beschikbaar,

Hoogachtend, namens de Vereniging Samenwerkende Kredietunies.

> WU NSVlRkFNOÏ KSUfilf U'Nll'

\'ei'enÎRiny Samenwerkeiule Kredietunies

W: w^N-w.samenwerkendekredietunies.nl 
KVK: 5892:2490
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