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Pieter van den Ban 

Lid van de 

Raad van Advies VKN 

In de Raad van Advies is de heer 

Pieter van den Ban benoemd. 

Pieter studeerde Bedrijfskunde aan 

de Hogere Landbouwschool in 

Dordrecht. In aanvang van zijn 

loopbaan gewerkt in de veevoeding 

en als agrarisch adviseur bij ABN-

AMRO Bank. Vervolgens werkte hij 

een aantal jaren als 

vakbondsbestuurder en 

organisatieadviseur. In 1997 trad 

hij in dienst bij de Univé Groep; een 

samenwerkingsverband tussen 

regionale coöperaties en een 

centrale organisatie waarin een 

schadeverzekeringsbedrijf en de 

facilitaire organisatie zijn onder 

gebracht. Jarenlang was hij actief 

in het ondersteunen van de 

Regionale Univé’s. Vervolgens was 

hij een paar jaar actief als manager 

aan de commerciële kant van de 

organisatie; nu houdt hij zich als 

 

 

  

 
Nieuwsbrief 11, 31 maart 2015. 
Verenigingsnieuws 
 
Wettelijk Kader 

Het ontwerp Wet Toezicht Kredietunies is op dinsdag 24 maart j.l. 

unaniem in de Tweede Kamer aangenomen. De beide moties van de 

VVD, betreffende de verhoging van de limiet per kredietnemer van 2,5% 

tot 5% van het eigen vermogen van de kredietunie en van de limiet voor 

het aantrekken van opvorderbare gelden van € 10 miljoen tot € 25 

miljoen, die beide hoogstwaarschijnlijk in Brussel tot vertraging zouden 

hebben geleid, zijn verworpen. De motie Omtzigt-Groot, waarbij de 

Regering gevraagd wordt een landelijke financieringsregeling op te 

stellen voor bestrijding van de opstartkosten (ons voorstel is een bedrag 

van € 2 miljoen, vijfjarige, revolverende faciliteit), werd aangehouden 

voor nader overleg met het Ministerie van Economische zaken. 

  

Ministeries, Toezichthouders,  

Vlak voor de Jaarwisseling 2014-2015 liet Minister Kamp in een 

Kamerbrief weten dat de pilot openstelling BMKB voor niet-banken 

verlengd zal worden. In het regeerakkoord is afgesproken dat het 

kabinet nieuwe alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, 

crowdfunding, en mkb-obligaties, onder meer steunt door de inzet van 

bestaande instrumenten. Momenteel zijn 4 niet-bancaire partijen 

toegelaten tot de BMKB regeling, te weten Qredits, Triodos 

Cultuurfonds, Triodos Groenfonds, en de Europese Horeca 

Financieringsmaat-schappij. Van deze partijen heeft tot op heden alleen 

Qredits daadwerkelijk de BMKB gebruikt om krediet aan het mkb te 

verstrekken. Goedkeuring van de Wet Toezicht Kredietunies in de 

Tweede Kamer kan deze financieringsvorm een stimulans geven. De 

Minister heeft daarom besloten de pilot van openstelling van de BMKB 

regeling voor niet-banken tot juli 2017 te verleng-en, wat ook de 

horizontermijn van de reguliere BMKB is. 

  

Bestuursbenoemingen 

Naar aanleiding van interne beraadslagingen tussen leden, bestuur, 

Raad van Advies en Raad van Toezicht (RvT) van de VKN over de te 

volgen koers zijn enkele wijzigingen aangebracht in de personele 



Manager Business Development 

bezig met het ondersteunen van de 

hele organisatie bij het vinden van 

nieuwe bedrijfs- en 

verdienmodellen.Pieter zal binnen 

de Raad van Advies vooral inbreng 

leveren vanuit de samenwerking 

tussen de afzonderlijke 

Kredietunies en de Regionale 

Univé’s. 

 

 

 

 

Theo van den Bosch 
Bestuursadviseur 

Als Bestuursadviseur is Theo van 

den Bosch aangetreden. Theo is 

partner van BureauBCW en 

Eco2Focus. Hij houdt zich bezig 

met analyse en onderzoek naar 

toekomstige ontwikkelingen en 

trends op het gebied van energie, 

mobliteit en gebiedsontwikkeling. 

Hij studeerde sociale geografie en 

planologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en de Universiteit van 

Amsterdam. Daarna was hij 

voorlichter (ministerie VROM), 

projectleider verkeersafwikkeling 

binnenstad en parkeerbeleid 

(gemeente Den Haag), 

plaatsvervangend hoofd 

gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid (ministerie 

Verkeer en Waterstaat ) en 

projectleider invoering girale euro 

in het bedrijfsleven (ministerie van 

Economische Zaken). Nadat hij 

marketingmanager bij de ICT-

dienst van Rijkswaterstaat was 

geweest, begon hij in 2005 zijn 

eigen adviesbureau. Theo heeft 

samenstelling van de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap van de 

heren D. Stadig en P. de Groot is beëindigd. In hun plaats zijn drs. H. 

Broeksma (eerder Raad van Advies VKN) en drs P. Knoers (eerder 

bestuursadviseur Communicatie bij VKN) benoemd. Bij de volgende 

Algemene Leden Vergadering, die gepland wordt op 15 oktober a.s. 

(International Credit Union Day), zullen uit het midden van de 

ledenvergadering enkele nieuwe bestuursleden worden benoemd. 

 

Ontwikkeling netwerk 

Er zijn nu 158 aanvragen binnengekomen bij VKN voor assistentie, 

ondersteuning, advies en begeleiding bij het oprichten van een 

kredietunie. 

Er is een zeventiental initiatieven die met begeleiding van De 

Kredietunie bv nog dit jaar tot oprichting zullen kunnen gaan besluiten. 

  

Op 29 januari maakte de Provincie Noord-Holland bekend dat zij een 

faciliteit van € 200.000 ter beschikking stelt om vijf kredietunies voor het 

Midden- en Kleinbedrijf op te starten. Volgens gedeputeerde 

Economische Zaken Jan van Run kan “niemand ondernemers zo goed 

helpen als andere ondernemers. Vanaf het moment van oprichting duurt 

het gauw een jaar of drie tot er sprake is van daadwerkelijke revenuen. 

Ondernemers die een kredietunie opzetten investeren, onbetaald, al 

veel van hun tijd. Het is niet reëel om te denken dat zij ook de 

opstartkosten voor hun rekening zullen nemen. De provincie investeert 

graag in het wegnemen van die drempel.” Momenteel worden 

aanvragen voorbereid door de kredietunies Stad Amsterdam, Gooi & 

Vechtstreek, Zaandam en Haarlemmermeer. Er is nog een drietal 

initiatieven dat overweegt een aanvraag in te dienen. 

  

Op 17 februari verkreeg Kredietunie Eemsregio een lening van € 

500.000,- van de Provincie Groningen. De lening is ervoor bedoeld het 

kapitaal van de Kredietunie te versterken. De looptijd is tien jaar. De 

provincie heeft vorig jaar al een subsidie van € 12.500 beschikbaar 

gesteld voor de opstart van de kredietunie. De provincie staat positief 

tegenover kredietunies. Door de economische situatie is de 

kredietverstrekking door banken aan midden- en kleinbedrijven 

steeds moeizamer geworden. Kredietunies kunnen dit probleem 

(gedeeltelijk) oplossen door leningen te verstrekken en ondernemers te 

coachen. Kredietunies doen voor hun kapitaal een beroep op privaat en 

publiek geld. 

 

Op 23 februari hebben 

Agnes Mulder en Henk 

Nijboer ten kantore van 

Kredietunie Oostland 

een werkbezoek 

gebracht aan 

kredietunies in Zuid 

Holland en toelichting 

gegeven op de Wet 

Toezicht Kredietunies. 

Aanwezig waren 

vertegenwoordigers van Kredietunie Oostland, Kredietunie Westland, 

Binnenschippers Kredietunie Nederland en VKN. Op de Foto Agnes 

Mulder, Evert van Malkenhorst en Desiree Curfs (beiden bestuurders 

Kredietunie Westland), Henk Nijboer en Roland Lampe. 



veel relaties opgebouwd bij 

verschillende Provincies. Hij gaat 

voor VKN de relaties onderhouden 

met de Provincies, regio’s, 

gewesten, regionale ontwikkelings-

maatschappijen etc., waar het gaat 

om de belangen van de leden, co-

financiering, financiering 

opstartkosten en tenslotte het 

bevorderen van 

werkgelegenheid.  Zie http://bit.ly/1

Bgs4CJ .. 

 

 
 

 

Internationale ontwikkelingen 

World Council Urges Basel 

Committee to Limit Corporate 

Governance Regulatory Burdens. 

The final version of this Basel 

Committee guidance is likely to 

affect credit unions around the 

world by influencing national and 

provincial supervisors’ approaches 

to evaluating credit unions’ 

enterprise risk management and 

management quality. The Basel 

Committee’s proposed revisions to 

its corporate governance guidance 

include an increased emphasis on 

board of directors’ responsibilities 

for collective oversight of the 

institution and its risk management. 

The proposal also addresses “risk 

culture” at banking institutions, 

internal controls that achieve 

“checks and balances,” and the 

“Chief Risk Officer” and internal 

audit functions. World Council 

strongly supported the consultative 

document’s statement that “the 

implementation of these [corporate 

governance] principles should be 

commensurate with the size, 

complexity, structure, economic 

significance and risk profile of the 

bank and the group (if any) to 

which it belongs.” This part of the 

guidance, is likely to limit corporate 

governance regulatory burdens at 

credit unions because it states 

clearly that less burdensome 

corporate governance rules are 

acceptable for smaller, less 

complex, and lower-risk financial 

 

  

Op 2 maart heeft MKB Kredietunie Noord Limburg een 

intentieverklaring getekend met de Provincie Limburg en met de 

Rabobank om bij kredietverlening aan het MKB te gaan samenwerken. 

Gedeputeerden Ger Koopmans en Twan Beurskens en Dick Hak, 

directeur van Rabobank Venlo, ondertekenden de intentieverklaring 

samen met Paul Berden (voorzitter a.i. van MKB-Limburg)  en het 

bestuur van MKB Kredietunie Noord-Limburg. Dit betekent niet alleen 

brede erkenning, met name voor degenen die zich met grote inzet voor 

dit initiatief sterk hebben gemaakt, maar ook dat voor veel MKB-

ondernemers in de provincie noemenswaardige financiële 

ondersteuning een stuk dichterbij komt. Ziehttp://on.fb.me/1HWsimw . 

  

Op 4 maart is Kredietunie Regio 

Tilburg opgericht. Op de foto: 

Notaris mr. D.I. Laureij, Linda 

Pijpers en Bart Taminau.  

Samen met Claasen 

Moolenbeek & Partners en 

Univé het Zuiden is op 16 maart 

in de Raadzaal van de 

Gemeente een kick-off meeting 

georganiseerd, waar 50 ondernemers aanwezig waren. Er werd voor 

iets meer dan € 100.000,- aan obligaties geplaatst; er zijn 2 kleine 

concrete kredietaanvragen in behandeling. De Gemeente Tilburg heeft 

positief gereageerd op een verzoek om in de opstartkosten bij te 

dragen; er lopen gesprekken met de Provincie om co-

financieringsmiddelen te verkrijgen, analoog aan de in andere 

provincies geldende regelingen. 

  

Op 4 maart heeft Kredietunie Stad Amsterdam een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor een aantal aspirant leden, als 

vervolg op een eerdere kick-off meeting vorig jaar. Er is ongeveer € 

100.000,- toegezegd door deze leden. Gesprekken met de Gemeente 

Amsterdam moeten uitwijzen of de Gemeente een samenwerking met 

de kredietunie wil aangaan. 

  

Samen met Claassen, Moolenbeek & Partners en Univé Noord 

Nederland is op 24 maart in het kantoor van Univé een kick-off meeting 

georganiseerd door Kredietunie Noord Drenthe, waar 25 ondernemers 

aanwezig waren. De Provincie Drenthe en Univé hebben al een 

toezegging gedaan om in de opstartkosten bij te dragen. Bij de 

Provincie ligt daarnaast de vraag voor om in de funding bij te dragen, 

analoog aan de in andere provincies geldende regelingen. Tevens 

lopen er gesprekken met de Gemeente Assen om ook co-

financieringsmiddelen te verkrijgen. 

  

Op 5 maart is 

Kredietunie Oostland 

opgericht, die op 26 

maart een kick-off 

meeting organiseerde, 

samen met Ankie van 

Tatenhove, Wethouder 

van o.a. Werk en 

Inkomen van de 



institutions. 

We expressed concerns about 

other aspects of the proposal, 

however, including the proposed 

requirements for institutions to 

undergo stress testing, employ a 

Chief Risk Officer, and employ an 

internal auditor.  

We urged the Basel Committee to 

clarify that less complex financial 

institutions like most credit unions 

should not be required to undergo 

stress testing or employ a Chief 

Risk Officer.  In addition, we asked 

the Committee to clarify that the 

traditional credit union Supervisory 

Committee or a similar internal 

audit committee is an acceptable 

approach for smaller institutions 

that often cannot afford to employ a 

full-time internal auditor. 

  

The Financial Action Task Force 

(FATF), The international standard 

setting body responsible for anti-

money laundering and countering 

the financing of terrorism 

(AML/CFT) rules, has made 

significant revisions recommended 

by World Council to the final 

version of its guidance on the risk-

based approach to AML/CFT for 

banking institutions. The FATF 

used the exact language World 

Council recommended in our April 

2014 comment letter to make these 

revisions. 

 

Specifically, we successfully urged 

the FATF to limit regulatory 

burdens on less complex financial 

institutions like credit unions by 

stating that a regulator’s review of 

an institution’s AML/CFT program 

should be “to a degree 

commensurate with the complexity 

of the bank’s operations. ”We 

believe that this statement will 

reduce AML/CFT compliance 

burdens on credit unions because it 

makes clear that institutions with 

less risky lines of business should 

not be required to employ the 

expensive AML/CFT compliance 

procedures used by institutions 

engaged in business activities with 

high money laundering or terrorist 

financing risks. In addition, we 

successfully urged the FATF to 

state that national authorities 

should issue AML/CFT rules and 

guidance documents only “after 

engaging in a consultative process 

with relevant stakeholders” in order 

Gemeente Lansingerland in het Gemeentehuis aldaar. Er waren 48 

enthousiaste belangstellenden, waaronder ook enkele lokale banken. 

Op de foto Jan van der Meide tussen Agnes Mulder en Henk Nijboer. 

  

Er vinden gesprekken plaats met een zestal regionale Univé’s die de 

oprichting van kredietunies in hun regio’s willen gaan faciliteren met 

leden-, fondswervings-activiteiten en backoffice diensten. 

  

Wij spreken met verschillende Gemeenten (vaak Economic Boards) en 

met de Provinciale Staten van Groningen (regeling voor 

acht kredietunies), Friesland, Flevoland, Drenthe, Limburg (regeling 

voor tien kredietunies), Noord Holland (regeling opstartkosten) en 

Noord Brabant (Kredietunie Tilburg en vijf kredietunie initiatieven, 

waaronder Breda en Bergen op Zoom) om de oprichting van 

kredietunies in die Gemeenten en Provincies te vergemakkelijken via 

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

financieringsfondsen. Theo van den Bosch gaat voor VKN als 

bestuursadviseur de relaties onderhouden met de Provincies, regio's, 

gewesten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen. 

 

Wij schatten dat kredietunies per eind maart 2015 voor een bedrag van 

circa € 1.200.000,- aan kredieten hebben vertrekt. 

  

Common Bond innovaties 

VKN ontwikkelt momenteel twee nieuwe kredietunie concepten. Samen 

met Fonds 1818 onderzoeken wij de haalbaarheid van de verstrekking 

van micro krediet in de Haagse wijken Laakkwartier en Transvaal. Het 

gaat hier om kredietbedragen tot maximaal € 25.000,-. Hiervoor zal het 

Microkredietunie-concept worden ontwikkeld. 

 

Uit gesprekken met technologiebedrijven in Eindhoven blijkt dat er bij 

veel kleine toeleveranciers van grote High Tech bedrijven eerder 

behoefte is aan eigen vermogen dan aan vreemd vermogen. Samen 

met enkele High Tech bedrijven ontwikkelt VKN het concept van de 

Participatie kredietunie, waarbij binnen de kredietunie sprake is van een 

participatiekas en een kredietkas, maar waarbij heel uitdrukkelijk de 

common bond wordt gehandhaafd. 

  

Management kredietunies en Kredietproces 

Op 5 maart heeft in Nijkerk, georganiseerd in samenwerking met Univé, 

een Kredietunie Overleg plaatsgevonden voor besturen van 

kredietunies en projectleiders. Er waren 46 leden/projectmanagers. 

Experian, Finan Topicus en Computerplan hebben presentaties 

gegeven over de voordeurcheck, kredietonderzoek, de organisatie van 

mid- en backoffice en het werken met een Exact-CRM systeem dat is 

toegesneden op kredietunies. Tijdens deze bijeenkomst en na afloop is 

druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis 

en ervaringen. Het kredietproces en het management van kredietunies 

is voor VKN vanuit een oogpunt van kwaliteitsbewaking voor de leden, 

van groot belang. Hiermee onderscheidt VKN zich van andere 

kredietunie initiatieven. 

  

Activiteiten 

VKN heeft de afgelopen drie maanden 49 presentaties gegeven voor 

groepen van MKB ondernemers. Er zijn 1.551 abonnees op de 

nieuwsbrief en 398 volgers op Twitter. De Kredietunie bv heeft nu 158 



to be consistent with democratic 

and rule-of-law principles. 

 

  

VKN is een boetiek: een 

keurmerk voor verantwoorde 

kredietverlening en een waarborg 

voor 

integere,  transparante bedrijfsvoeri
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aanvragen; onder het aantal kredietunie initiatieven dat dit jaar nog kan 

worden opgericht bevinden zich kredietunies: Westland, Noord Drenthe, 

Gouda, Heerenveen, Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Rotterdam, 

Duurzame Ondernemers; Veenkoloniën, Gooi & Vechtstreek, 

Almere, Haaglanden en Zaanstad. 

 

Het eerste kwartaal heeft VKN voor € 8,5 miljoen kredietaanvragen 

ontvangen voor regio’s waar nog geen kredietunie actief is. Deze 

aanvragen worden door onze bestuursadviseur Charles Jansen 

namens VKN zo goed mogelijk begeleid naar bancaire of andere 

financiering. 

  

Strategische samenwerking, Sponsoring 

Eerder hebben BarentsKrans, Bank of the Future,  Experian, NPEX, 

IMK, Social Enterprise.NL, Finan Topicus, CLCS, Claasen Moolenbeek 

en Partners, Univé, Fonds 1818, StartFoundation en de Ondernemers 

Coöperatie zich als strategische partners met VKN verbonden. De 

afgelopen maanden is HVR Communicatie groeptoegetreden, die VKN 

zal helpen bij de advisering over interne en externe communicatie, 

http://www.dekredietunie.nl/management-en-toezicht/partners-concept 

  

Prioriteiten 

Als belangrijkste prioriteiten voor de rest van dit jaar gelden voor VKN, 

de begeleiding van de totstandkoming van de “Wet Toezicht 

Kredietunies” bij de Eerste Kamer en bij de Europese Commissie, 

die de komende maanden nog onze aandacht zal opeisen. Voorts de 

begeleiding van de opgerichte kredietunies, zoals Kredietunie 

Eemsregio, Kredietunie Stad Amsterdam, Kredietunie Oostland, 

Kredietunie Tilburg en de concentratie op de vijftien dit jaar nog op te 

richten kredietunies, in combinatie met het relatiebeheer met onze 

strategische partners en obligatiehouders. We streven naar een 

regelmatig overleg (vier maal per jaar) tussen projectleiders, kredietunie 

initiatieven en kredietunies, om maximaal gebruik te kunnen maken van 

elkaar's kennis en ervaring. Het meest dringend is de verdere 

professionalisering en formatie van VKN met een parttime directeur en 

vooral vrijwilligers. Wij plannen op 15 oktober 2015 (dag van de 

coöperatie) een Algemene Ledenvergadering, waarop het nieuwe 

bestuur voor VKN gekozen zal worden.  
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