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Peter de Groot,
Lid van de
Raad van Toezicht VKN
Peter de Groot (1958) werkte 35 jaar
bij KPMG als accountant, adviseur en
partner, onder meer droeg hij
lijnverantwoordelijkheid binnen de
Global Advisory Steering Group.
Daarna was hij lid van de Raad van
Toezicht van SPW, het
Pensioenfonds voor
Woningcorporaties, lid van de Raad
van Toezicht van PVF
Hypotheekfondsen en Voorzitter
Werkgroep Pensioenregeling Sociale
Partners Metaal. Peter werd door
Achmea gevraagd lijn te brengen in
de activiteiten rond Klant Belang
Centraal (AFM), Keurmerk
Klantgericht Verzekeren (Het
Verbond), Normenkader Proposities
(interne ambitie). In de verschillende
functies heeft Peter een bijzonder
strategisch inzicht verworven in zijn
advisering aan grote en kleine
bedrijven, verzekeraars,

Verenigingsnieuws
In het Algemeen Overleg Kredietverlening van woensdag 20 november j.l. van
minister van Financiën Dijsselbloem en minister van Economische Zaken Kamp
met de Tweede Kamer is de Initiatiefnota van de heer Eddy van Hijum en
mevrouw Agnes Mulder van de CDA fractie besproken: “Ruimte voor
kredietunies”. In deze nota wordt gevraagd het voor kredietunies in Nederland
mogelijk te maken om binnen de kring van leden spaargeld aan te mogen
trekken. Binnen de huidige regels is hiervoor een bankvergunning nodig. De
VKN heeft de beide Kamerleden ondersteund bij het tot stand komen van het
initiatiefvoorstel. Voorafgaande aan dit overleg stuurde minister Dijsselbloem
op 11 november j.l. een brief naar de Tweede kamer waarin hij aangaf zeer
positief te staan tegenover het concept van kredietunies. Hij nodigde de
Kamerleden Van Hijum en Mulder uit zelf met een Initiatief wetsvoorstel te
komen.
Tijdens het overleg bleek dat alle politieke partijen veel
lof hadden voor het voorstel van Van Hijum en Mulder.
Het kreeg dan ook de unanieme steun van de fracties. De
beide ministers zegden volledige medewerking
toe. Minister Dijsselbloem zal de totstandkoming van
een aparte wet op de kredietunies, zoals die in Angelsaksische landen, maar ook in zes EU landen geldt,
ambtelijk ondersteunen. Hij acht het mogelijk dat dit ontwerp er kort na de
jaarwisseling kan zijn.
Als de Europese Commissie akkoord is met het Initiatief voorstel van Van Hijum
en Mulder, kunnen kredietunies nog dit jaar spaargeld aantrekken bij hun
leden, bijvoorbeeld door de uitgifte van obligaties. Daarnaast zal in overleg met

pensioenfondsen en banken. Hij
acteert graag op het snijvlak van
strategie bepaling en uitvoering van

De Nederlandsche Bank voor kleine kredietunies alleen de integriteitstoets
voor bestuurders worden toegepast. Voor grote kredietunies zal een aparte

beleid, uitgaande van
probleemanalyse en het proces dat
nodig is om effectief veranderingen
door te voeren. Peter heeft een

verlichte vorm van toezicht gelden, die zal lijken op het toezicht op banken.

voorkeur voor de coöperatieve
ondernemingsvorm. Binnen de Raad
van Toezicht zal Peter zich vooral
richten op strategie, Governance,
compliance en een zorgvuldige

Naar verwachting wordt het eerste concept van de wetstekst voor het einde van
de maand januari gepubliceerd, waarna partijen hun visie kunnen geven. Dit
betekent dat de wet voor het zomerreces dor de Tweede Kamer behandeld zou
kunnen worden.
Raad van Advies

file:///C:/Users/RolandR/Desktop/De Kredietunie Direct/VKN Nieuwsbrief 6 - Januari 2014 .htm

1/5

13-01-14

bedrijfsvoering. De Raad bestaat
verder uit Duco Stadig (besturing,
relaties met overheids-instellingen
en bewaking van de integriteit) en
Onno de Fouw (toezicht op
kredietverlenings processen en
procedures).

Bestuursadviseurs
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Raad van Advies
Onze Raad van Advies is de laatste maanden versterkt met Caspar Broeksma,
Bart Muller en Jan Vis.
Caspar Broeksma (1945) Studeerde Economie aan de
Universiteit van Amsterdam, gevolgd door postdoctorale
accountancy. Caspar was Vennoot van de maatschap
Klynveld Kraayenhof & Co., International Executive van
KPMG en Lid Raad van Bestuur (CFO) Koninklijke
Wessanen nv. Thans bekleedt hij meerdere functies,
waaronder Penningmeester Stichting Wetenschappelijk
Erfgoed, Amsterdam, Penningmeester Jan Wagenaar
Stichting, Amsterdam, Lid van het Curatorium Amsterdam Business School, Lid

Charles Jansen (1949) is
onafhankelijk Financial Consultant,
hij verzorgt financieringen, begeleidt
overnames en participaties voor
bedrijven. Voorheen werkte Charles
als communicationfinancial
consultant bij NarComm –
narrowcasting, als financial
consultant bij Logimark, in
verschillende functies op het gebied
van kredietverlenng bij Rabobank
den Haag en o.m. als
kantoordirecteur en accountmanager
bij verschillende kantoren van ING
Bank. Charles gaat als
bestuursadviseur met zijn
uitgebreide kennis van en praktische
ervaring in kredietverlening, de
Vereniging van Kredietunies en haar
leden helpen bij het opzetten en
verder uitwerken van een

van het Curatorium Leerstoel Prof. Henk van Os en Bestuurslid Stichting De
Groene Amsterdammer. Caspar zal vanuit de Raad van Advies van de
Vereniging gevraagd en ongevraagd advies geven over bedrijfseconomische,
bancaire en strategische onderwerpen in de ontwikkeling van kredietunies in
Nederland.
Bart Muller (1945) studeerde Tropische Landbouw
aan de Hogere Landbouwschool in Deventer en
Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht
(Bedrijfs- Sociaal- Economische afstudeerrichting ). Hij
werkte in verschillende functies bij Rabobank Nederland
en als algemeen directeur van verschillende locale
Rabobanken. Na zijn werkzame periode voerde hij
projecten uit van de Rabobank Foundation in Indonesië
en Ethiopië op het vlak van microfinanciering. Tenslotte
was Bart een halfjaar interim-directeur bij de Coöperatieve Spaar- en
Kredietbank GODO te Paramaribo (Suriname). Bart zal binnen de Raad van
Advies vooral zijn kennis en ervaring op het gebied van coöperatievorming en
coöperatieve financiering toevoegen aan de Vereniging en aan de ledenkredietunies.

verantwoord kredietproces, zowel
t.a.v. het kredietonderzoek, het “due
diligence” onderzoek, de “rating”, als
het kredietbeheer.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, (1947) partner in

Peter Knoers (1953) is Senior

BrightOrangeTalanton Corporate Finance. Jan is
tevens als adjunct-professor verbonden aan de
Rotterdam School of Management (Erasmus
Universiteit), en director van het Competence Center
Business Valuation van de RSM.
Onderzoeksgebieden: waarderingsvraagstukken,

Partner van de HVR Group in den
Haag, die zich vooral bezig houdt met
het doorgronden van wat mensen en
organisaties beweegt en inspireert.
Luisteren naar wat wordt gezegd,
maar ook naar wat wordt gefluisterd
of zelfs ingeslikt. Onderzoeken of een
organisatie goed verbonden is met

strategisch waardemanagement en marktprocessen. Jan studeerde economie,
bedrijfskunde en accountancy en ontving de graad “Master of Business
Administration”. In het verleden werkte hij als controller, financieel directeur en
lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational. hij heeft
diverse publicaties op het gebied van management control en
waarderingsvraagstukken op zijn naam staan. Hij promoveerde op het
proefschrift Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De

haar omgeving en haar eigen
mensen. Want anders is

subjectiviteit van het begrip economische waarde. Hij is voorzitter van het
Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform
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communiceren kansloos en resteert
slechts zending. Communiceren doe
je ook met je oren. Hij was Director of
Communications bij Nuon en
oprichter, Managing Director bij
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Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform
Taxateurs en Accountants, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en
bestuurslid van de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en
Onderneming. Jan is bereid om zijn kennis en ervaring op het gebied van
economische waarde, risicoanalyse en risico management ter beschikking te

CMC Communicatie Management
Consultants. Daarvoor was Peter
Hoofd Regionale publieksvoorlichting
bij het Ministerie van VROM en
Account Director bij PMSvW/Young &
Rubicam. HVR werkt voor
verschillende Ministeries,
Gemeenten, Universiteiten en Hoge

stellen van de VKN en haar leden.

Scholen en grote en kleine bedrijven.
Peter gaat het Bestuur adviseren in
gebieden, zoals Public Affairs, Public
Relations, Communicatie, Marketing,

van fractievoorzitter Sybrand van
Haersma Buma over de noodzaak
van zo’n eigen Kredietunie.
Aanleiding van het bezoek was het
initiatief wetsvoorstel van het CDA
om oprichting van kredietunies makkelijker te maken. Ook de VKN nam aan de

Nieuwe Media en Online Advertising.

Kredietunies in de media
De BOVAGkrant:
BOVAG richt Kredietunie voor Mobiliteitsondernemers op
Deze week sprak BOVAG met een
delegatie van het CDA onder leiding

bijeenkomst deel.

De Vereniging van Kredietunies in
Nederland (VKN) is op 1 augustus
2013 opgericht. Het opzetten van een
branchevereniging past bij het
principe dat voor alle kredietunies
geldt: ze worden van onderop door de
leden bestuurd en gefinancierd, zij
bepalen zelf wat zij in de vereniging
gezamenlijk willen doen en wat zij
zelfstandig willen uitvoeren. Begin dit
jaar zullen de eerste kredietunies van
start gaan: De Kredietunie voor
Mobiliteits Ondernemers voor BOVAG
leden en de Kredietunie Zeeland. Er
is veel belangstelling voor het
fenomeen kredietunie; er zijn nu
bijvoorbeeld 97 aanvragen voor het
oprichten van een kredietunie. Dit
aantal stijgt nog maandelijks. 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

Zeeland Zakelijk:
Officiële introductie Kredietunie Zeeland tijdens Contacta.nl
Op 5 november 2013 vond op de Contacta.nl de officiële introductie van de
Kredietunie Zeeland plaats. Dat gebeurde in de Goese Zeelandhallen. Tijdens
de aftrap lanceerden gedeputeerden Ben de Reu en Kees van Beveren de
website www.kredietuniezeeland.nl. Ook interviewde Scarlett Kwekkeboom,
voorzitter van de raad van commissarissen van de Kredietunie, participerende
ondernemers en foundingpartners.
Na een jaar van voorbereidingen werd met behulp van Economische Impuls
Zeeland en Jan Kees Oorthuijs de Coöperatieve Vereniging Kredietunie
Zeeland u.a. op 24 juli 2013 notarieel opgericht. De Kredietunie organiseert
een nauwe samenwerking of integratie met bestaande fondsen in Zeeland
(zoals InnoGo, het Zeeuws Participatiefonds, ZIGZAG en het Zeeuws
InvesteringsFonds).
Gedeputeerde: “Een goed initiatief”
Gedeputeerde Ben de Reu vindt de Kredietunie een goed initiatief: “De
Provincie maakt zich sterk voor economische ontwikkeling, groei en innovatie.
Oprichting van de Kredietunie past prima in dat plaatje; het is een innovatieve
vorm van financiering die ondernemers een duwtje in de rug geeft. Een prima
aanvulling op de bestaande instrumenten voor ondernemers.” De Kredietunie
verstrekt 3 of 5 jarige lineaire leningen met verlengingsmogelijkheden. De
ontvanger betaalt een marktconforme rentevergoeding. “Die werkwijze past
prima in de trend van subsidiëren naar investeren”, aldus Kees van Beveren.
“Als private partijen een startkapitaal van twee miljoen euro bij elkaar hebben
gebracht en Provinciale Staten instemmen, dragen wij als Provincie daarom de
resterende 500.000 euro bij.
Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad (31 oktober 2013):
MKB Noord Limburg richt eigen kredietunie op. Uit onvrede met het
kredietbeleid van banken, richt het midden- en kleinbedrijf in Noord-Limburg

een eigen kredietunie op. De unie wordt gevormd door een coöperatie van
geschoeid. De VKN is een boetiek
MKB’ers. De ondernemers maken een kas, van waaruit collega-ondernemers
die een keurmerk biedt voor
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die een keurmerk biedt voor
verantwoorde
kredietverlening, tevens een
waarborg voor integere, transparante
kredietverlening en bedrijfsvoering.

MKB’ers. De ondernemers maken een kas, van waaruit collega-ondernemers
en starters worden betaald. De unie heeft geen winstoogmerk. De kredietunie
wordt opgezet voor en door leden van MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg.
Over een half jaar moet deze kredietunie een feit zijn.

VKN heeft de ambitie om in vijf jaar
100 kredietunies op te
richten. VKN bevordert daarmee de
financiering van, voor en door
ondernemers in het Midden- en
Kleinbedrijf. De coöperatieve
structuur van kredietunies waarborgt
de persoonlijke en menselijke factor

Internationale Ontwikkelingen
Basel III en Liquidity coverage ratio disclosure standards
Op 14 october schreef Michael Edwards, Vice president en
Chief Counsel World Council of Credit Unions, namens het
European Credit Union Network (ENCU) een brief aan het
Basel Comité: "Liquidity coverage ratio disclosure standards
(bcbs 259)", waarin hij onder meer stelt: We are writing

in het financieringsbedrijf, waardoor
sparen en lenen weer een gezicht
krijgen. Kredietunies staan de
ondernemer in het Midden- en
Kleinbedrijf met geld, maar ook en
vooral met raad, daad en ervaring ter
zijde. De VKN zal zich aansluiten bij
de World Council of Credit Unions,
“the world's leading
advocate, platform, development
agency and good governance model
for credit unions”

because adoption of the Basel III liquidity rules in the European Union (EU) has
resulted in European commercial banks reclassifying bank term deposits made
by credit unions from “retail” or “small business” deposits to “wholesale funding
provided by other legal entity customers”.
This change in deposit classification has negatively impacted EU credit unions’
yields on banks deposits, caused some banks to stop doing business with
credit unions, and threatens credit unions’ ability to promote financial inclusion
of the unbanked. Credit unions in the EU have very limited investment powers
—limited primarily to investments in banks deposits, loans to members, and
government-guaranteed debt instruments—and are small or medium-sized
enterprises (SMEs), especially when compared to internationally active banks.

VKN is een boetiek:
-een keurmerk voor verantwoorde

EU credit unions’ term deposits in banks are “sticky” and stable in large part
because credit unions have few other options for investing their money.

kredietverlening en
-een waarborg voor
integere, transparante bedrijfsvoering
Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
Mesdagstraat 57
2596XV Den Haag
+31 0703604411,
+31 0653200590,
rlampe@dekredietunie.nl

En verder: We strongly urge the BCBS to clarify that bank deposits made by
credit unions with limited investment powers, or which are SMEs, can be
classified under the NSFR as “retail” or “small business” as was the status quo
ante in the EU. We are concerned that the cost of Basel III liquidity compliance
for banks will lead to credit union consolidation or failures if EU credit unions’
deposits remain classified as “wholesale” for NSFR purposes. Without such
clarification, Basel III implementation will negatively impact underserved
communities in Europe, especially in rural areas where credit unions are often
the only financial institution serving the community, including in Ireland, Poland,
Great Britain, Estonia, Romania, and other EU Member States . In Ireland,
for example, there are now only four retail banks operating with a branch
network, and these four banks are actively reducing the number of branches
they operate. The only other financial institutions offering personal savings and
loans to consumers are the credit unions, and in many rural areas credit unions
are the only remaining financial institutions with local branch offices. The
continued existence and operation of a successful and viable credit union
movement is vital for the ordinary people of these Member States.
(NSFR = Net Stable Funding Ratio, this ratio seeks to calculate the proportion of long-term assets w hich
are funded by long term, stable funding).

Credit Union Times, January 10th, 2014:
World Council, European CU Leaders Meet With EU Policymakers on
Privacy Rules
Leaders from the World Council of Credit Unions and the European Network of
Credit Unions met with policymakers in Brussels this week to discuss critical
regulatory issues, the organizations said. Topics included draft directives
concerning data protection, the proposed pan-European banking union, and
deposit guarantee schemes under consideration in the European Union.
"Everywhere credit unions are seeing increased regulatory burden," said Brian
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Branch, president/CEO of the World Council of Credit Unions in Madison, Wis.
“While we believe strongly in rigorous prudential discipline and risk
management, we need to constantly dialogue with policymakers to educate
them about the proportionately high compliance cost of such rules for smaller
and less risky credit unions." Branch joined the ENCU delegation in Brussels
together with Michael Edwards, chief counsel and vice president for advocacy
and government affairs for the World Council.
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