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Gilles Hooft 
Graafland,  
Lid van de 

Raad van Advies 

VKN 
Jhr Mr Gilles Hooft 
Graafland (1937)  is 
gespecialiseerd op het 
gebied van bank- en 
effectenrecht en als 
adviseur verbonden 
aan BarentsKrans. Hij 
is gespecialiseerd in 
procederen en 
adviseren op het 
gebied van Financieel 
recht. Eerder werkte hij 
bij Aegon, Pels Rijcken 
Drooglever Fortuyn en 
bij BarensKrans. Gilles 
was bestuurslid en Lid 
van de Raad van 
Toezicht van de 
Vereniging van 
Effectenbezitters. Hij 

 

  
Verenigingsnieuws  

CDA-voorstel voor onderlinge kredietunies nog voor 

zomer in Kamer  
Het CDA heeft zijn initiatiefwetsvoorstel voor kredietunies 

klaar en hoopt het voor de zomer nog naar de Tweede 

Kamer te sturen. Kredietunies zijn coöperatieve instellingen 

waarbinnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf 

geld bijeen te brengen zodat anderen in dezelfde sector 

daaruit leningen kunnen krijgen. 

De partij komt met het initiatief omdat sinds de bankencrisis 

de kredietverlening aan het mkb zwaar onder druk staat. 

Eddy Van Hijum - die de wet maakte met Agnes Mulder - 

hoopt dat het wetsvoorstel nog dit najaar door beide Kamers 

kan worden geloodst, zei hij vrijdag. Eerder reageerden 

minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en de Tweede 

Kamer enthousiast op het plan. Het CDA hoopt dat er 

binnen 5 jaar ongeveer 50 kredietunies in ons land zijn. In 

verschillende EU-landen waaronder Ierland, Estland, 

Letland, Litouwen, Moldavië, Macedonië, Roemenië, 

Oekraïne, Polen en Groot-Brittannië zijn al kredietunies. 

 

Op 28 februari 2014 ontvingen wij de concept tekst Wet 

Toezicht Kredietunies (WTK) opgesteld door Eddy van 

Hijum en Agnes Mulder, beiden van de CDA fractie van de 

Tweede Kamer. De belangrijkste discussiepunten in dit 

voorstel zijn: 



voerde de 
geruchtmakende Coop-
procedure tegen de 
ABNAMRO Bank, 
waarin door de Hoge 
Raad de prospectus 
aansprakelijkheid  voor 
de banken werd 
vastgesteld. Daarnaast 
voerde hij collectieve 
acties voor gedupeerde 
beleggers in 
Doetinchem en 
Volendam. Hij is 
voorzitter van de 
Stichting Leaseverlies 
(aandelen lease affaire) 
en Verliespolis 
(woekerpolis affaire). 
Gilles zal de Vereniging 
van Kredietunies in 
Nederland advies 
geven over juridische 
en wetstechnische 
zaken, met name met 
betrekking tot de Wet 
Financieel Toezicht en 
de nieuwe Wet 
Toezicht Kredietunies. 
 

Bestuursadviseur 

 

Peter de Wolff  (1971), 
heeft een uitgebreide 
ervaring in het 

1. de definitie van een kredietunie en de “common 

bond”; 

2. de discussie over “opvraagbare gelden” en 

perpetuele vermogenstitels; 

3. de mate van toezicht op kleine en grote 

kredietunies, i.v.m. groeikansen en kosten; 

4. de handhaving van een gezond financieel systeem 

voor kredietunies en de mogelijke invloed van 

kredietunies op het hele financiële systeem.  

De komende weken overleggen wij met verschillende 

deskundigen op het gebied van wetgeving en uitvoering van 

de wet en met internationale organisaties die kredietunie 

systemen vertegenwoordigen. Wij hechten aan een 

eenvoudige en passende regeling voor Nederlandse 

kredietunie initiatieven, maar ook aan de toepassing van 

internationale standaarden, waar het gaat om 

Governance, gedragscode en regels van een zorgvuldige 

bedrijfsvoering. 

 
Ontwikkeling netwerk  

Er zijn nu 105 aanvragen binnengekomen bij VKN voor 

assistentie, ondersteuning, advies en begeleiding bij het 

oprichten van een kredietunie. We hebben een tiental 

geselecteerd, die dit jaar opgericht kunnen worden. Op 27 

maart werd Kredietunie Noord Limburg opgericht, begin 

april worden Kredietunie Amsterdam, Kredietunie 

Eemsregio en kredietunie Friesland opgericht. Dit zijn de 

eerste vier leden van de VKN. Wij spreken met 

verschillende Gemeenten en met de Provincies om de 

oprichting van kredietunies te vergemakkelijken via 

bijdragen in de opstartkosten, c.q. het instellen van co-

financieringsfondsen. 

 
De Kredietunie bv  

De Kredietunie bv, diensten voor kredietunies, opgericht op 

2 oktober 2013, fungeert als Credit Union Service 

Organisation (CUSO) voor VKN. De Kredietunie bv gaat de 

Vereniging onder meer helpen bij de oprichting van 

kredietunies. Er zijn thans vijf projectbegeleiders 

aangetreden, waaronder drie ex-bankiers, die gaan helpen 



managen van IT 
projecten en 
bedrijfsprocessen. Hij 
werkte als service 
manager, project 
manager, projectleider 
en functioneel 
ontwerper bij 
verschillende bedrijven 
en als zelfstandig 
ondernemer bij Lime IT. 
Peter begon zijn 
carrière bij A&O 
services, waar hij het 
ontwerpen van software 
architectuur 
combineerde met 
informatie analyse en 
het ontwerp van 
bedrijfsprocessen. 
Peter excelleert in het 
analyseren en 
diagnosticeren van IT 
systemen en 
bedrijfsorganisaties, 
tegelijkertijd het 
aangeven van welke 
verandermogelijkheden 
er wenselijk en 
haalbaar zijn zowel ten 
opzichte van IT 
systemen, als van 
bedrijfsprocessen. 
Peter beschikt over 
uitgebreide IT kennis, 
inclusief op internet 
gebaseerde systemen, 
web-sites, web-site 
applicaties e.d. Hij gaat 
de Vereniging van 
Kredietunies in 
Nederland bijstaan in 
de ontwikkeling van de 
organisatie en de 
daarvoor benodigde IT 
systemen. 

dit jaar tien kredietunies op te richten. 

 
Kredietunies in de media  

Magazine Eigen Baas nr 5-2013: 

De Kredietunie, meer dan alleen krediet  

Waar ga je als zelfstandig ondernemer heen als je een klein 

krediet nodig hebt? In Amerika en enkele Europese landen 

zijn kredietunies een al langer bestaand alternatiefvoor een 

moeilijk verkrijgbaar bankkrediet. En niet zonder succes. De 

sleutel: gemeenschappelijk belang boven individueel 

belang, geen coach, geen krediet en meten met 

de menselijke maat. Door Margot Bouwens 

De Stentor Nederland naar Brussel voor hulp aan MKB  

DEN HAAG/BRUSSEL, 3 maart 2014 – CDA’er Eddy van 

Hijum uit Laag Zuthem opent dinsdag voor Nederland 

besprekingen met de Europese Commissie over nieuwe 

kredietmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf. Het 

gaat om zogenaamde kredietunies: coöperaties van en 

regels zijn zo streng dat ze niet of nauwelijks van de grond 

komen. 

Sprout – 5 maart 2014 – Eric van den Outenaar de 

kredietunie  

Een kredietunie is eigenlijk precies zoals de Rabobank ooit 

begonnen is: als een boerenleenbank waarin boeren met 

elkaar een coöperatie oprichtten om hun bedrijven te 

financieren of juist overtollig geld aan het werk te zetten. 

Rabobank Nederland Financiering voor het MKB, 

Leontiene Treur  

11 maart 2014, De ontwikkeling van kredietunies in 

Nederland valt en staat op de korte termijn met de 

inrichting van een passend toezichtkader. Vooralsnog zijn 

kredietunies gericht op het aantrekken van middelen uit de 

eigen kring van ondernemers. De conceptinitiatiefwet is 

daarom gericht op een lichter toezichtregime dan dat voor 

banken (voor kredietunies met een balanstotaal kleiner dan 

€ 100 miljoen). Kleinschalige kredietunies zullen een 

navenant klein deel van de bancaire 

kredietverlening kunnen vervangen. 

Regio Hoogeveen: Belangstelling voor Drentse 

kredietunie Op een door de CDA-afdelingen in Zuid- en 

Midden-Drenthe georganiseerde bijeenkomst werd op 7 

maart uitleg gegeven over tal van aspecten van en 



 
 

De Vereniging van 

Kredietunies in Nederland 

(VKN) is op 1 augustus 

2013 opgericht. De VKN wil 

zo dicht mogelijk bij het 

oorspronkelijk concept van 

de kredietunie blijven, op 

basis van de in ons land 

geldende wettelijke regels 

en van internationaal 

geaccepteerde 

voorwaarden 

(“Governance”, 

“compliance”, gedragscode, 

regels voor een behoorlijke 

bedrijfsvoering etc.): van, 

voor en door ondernemers, 

compact, integer, 

transparant en 

controleerbaar. Een 

kredietunie bevordert 

daarmee de 

lotsverbondenheid en 

onderlinge solidariteit 

tussen kredietgevers en 

kredietnemers (samen uit, 

samen thuis), heeft geen 

winstoogmerk en is op 

democratische leest 

geschoeid. De VKN is een 

boetiek die een keurmerk 

biedt voor verantwoorde 

kredietverlening, tevens 

een waarborg voor 

integere, transparante 

kredietverlening en 

bedrijfsvoering. 

  

VKN is een boetiek: 

-een keurmerk voor 

verantwoorde 

kredietverlening en 

-een waarborg voor 

integere, transparante bedri

jfsvoering 

mogelijkheden voor het oprichten van een kredietunie. Doel: 

aanjagen van de werkgelegenheid in onze regio. ‘Er is een 

direct verband tussen kredietverlening en werkgelegenheid,’ 

aldus Roland Lampe van Kredietunie Nederland. 

De Limburger 26 maart 2014: 55 miljoen voor MKB 

Limburg  

De provincie Limburg stopt 55 miljoen euro in het Limburgse 

midden- en kleinbedrijf. Het geld gaat naar kredietunies en 

innovatie maar ook naar bedrijven die geen krediet bij de 

bank kunnen krijgen. De Industriebank LIOF zorgt voor de 

verdeling van al die miljoenen. 

Dichtbij: MKB Kredietunie Noord-Limburg een feit – Gas 

erop!  

ROERMOND - Krap 5 maanden na de beslissing om een 

kredietunie op te richten van, voor en door leden van MKB-

Limburg afdeling Noord-Limburg, is het dan eindelijk een 

feit: de Kredietunie Noord-Limburg is geboren. Dat maakte 

MKB Limburg vandaag, 27 maart 2014 bekend. 

Nu Zakelijk 20 maart 2014: ‘Banken zijn te dominant  bij 

mkb-leningen’  

De bancaire sector is te dominant in de kredietverstrekking 

voor het midden- en kleinbedrijf. Er moet daarom dringend 

naar alternatieven worden gekeken. Dat laat 

werkgeversorganisatie MKB-Nederland donderdag 

aan NU.nl weten. 

 
Internationale Ontwikkelingen  

March 26, 2014, World Council Comments on Revisions  
to AML Risk-Based Approach, Virtual Currencies  
World Council engages the Financial Action Task Force on 

upcoming revisions to its risk-based approach to anti-money 

laundering compliance, money services businesses and 

virtual currencies such as bitcoin 

BRUSSELS — World Council of Credit Unions this week 

made recommendations to the Financial 

Action Task Force (FATF) on how to limit 

regulatory burdens on credit unions as part 

of the FATF's revisions to its guidance 

paper for banking institutions on the risk-

based approach (RBA) to anti-money 

laundering and countering the financing of 

terrorism (AML/CFT) compliance. Other topics discussed at 
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the FATF private sector participation group meeting 

included AML/CFT issues related to money services 

businesses (MSBs) and virtual currencies such as bitcoin. 

World Council Vice President and Chief Counsel Michael 

Edwards represented credit unions at the FATF meeting, 

which was held at the European Banking Federation's 

headquarters in Brussels, Belgium, on March 25–26, 2014. 

 

 

CU Times March 4, 2014  

  

BY MICHAEL MUCKIAN 

Small to medium-sized businesses in the Netherlands are 

being refused financing by banks, and they are turning to 

the country’s nascent credit union movement for member 

business loans. The problem is that few, if any, credit unions 

are currently licensed, creating significant economic void in 

helping the European Union member country grow its 

economy. Despite the lack of member institutions, however, 

two credit union trade groups are working with the country’s 

political and economic leaders to urge credit union formation 

and licensure solely for business lending purposes.The 

decline in bank financing first emerged four years ago when 

the ongoing financial crisis caused banks to reduce their 

lending to small businesses, according to Roland Lampe, 

head of financial consulting firm Lampe & Associates and 

working on behalf of the Association of Credit Unions of the 

Netherlands. Banks claim that business loans for amounts 

of less than 250,000 euros cost 4,000 euros each to 

administer, an amount too costly to justify in the face of 

minimal returns. By declining the loans, banks have been 

leaving the country’s small and medium-sized businesses 

with limited access to capital. 
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