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Nieuwsbrief 14
30 december 2015

Wettelijk Kader
Op 14 december heeft Minister
Dijsselbloem een brief naar de
Tweede Kamer gestuurd, waarin
hij aankondigt dat de Wet
Toezicht Kredietunies per 1
januari a.s. van kracht wordt. Op
24 maart dit jaar werd in de
Tweede Kamer unaniem het
wetsvoorstel Wet Toezicht
Kredietunies (Wtk) aangenomen. Het
initiatiefwetsvoorstel is vervolgens op 28 april 2015
door de Eerste Kamer aanvaard. Dit betekent dat
Kredietunies vanaf 1 januari a.s. tot een bedrag van
€ 10 miljoen spaargeld aan kunnen trekken buiten
de toezichtregels van de Autoriteit Financiële
Markten, van De Nederlandsche Bank nv en de
Europees geldende regels. De Vereniging van
Kredietunies in Nederland (VKN) heeft op 27 maart
2013 het initiatief genomen voor de
totstandkoming van deze wet. Inhoudelijke
bijdragen werden namens VKN geleverd door dr. H.
O. Ch. R. Ruding, Dr. J. Vis MBA (Talanton), mr.
E.J.H (Esther) Vis‐Osendarp (CLCS) en Michael
Edwards (World Council of Credit Unions). Eddy van
Hijum, Agnes Mulder en Henk Nijboer waren
initiatiefnemers in de Tweede Kamer.

Ministeries en toezichthouders
We hebben dit kwartaal verschillende malen
overleg gevoerd met het Ministerie van Financien,
DNB, AFM, de Vertegenwoordiger van het
Koninkrijk der Nederlanden in Brussel en de
Europese Commissie over de plaatsing van de VKN
op de uitzonderingenlijst CRD‐IV lijst, nu de WTK in
Nederland is aangenomen. Met het Ministerie
hebben we verder gesproken over een subsidie
voor de mogelijke inspanningen van Finan Topicus
om Fyndoo (kredietanalyse en
kredietbeheerssysteem) geschikt te maken voor
gebruik door kredietunies. Het Ministerie staat hier
in principe positief tegenover. Tevens hebben we
gesproken over de samenstelling van de VKN‐
Toolbox die we voor alle Kredietunies in Nederland
beschikbaar willen stellen:

o Riskmanagement en compliance;
o Kredietanalyse en kredietbeheer;
o Co‐financiering en opstartkosten;
o Communicatie en marketing;
o Ledenwerving en fondswerving;
o Backoffice, administratie en interne controle;
o Fiscaliteit en BTW regeling;
o Beheer en bestuur Kredietunie.
Het Ministerie denkt na over hun mogelijke steun
aan dit voornemen.

Positionering
VKN heeft een tweede overleg gevoerd met de SKK
over een mogelijke samenwerking. VKN kiest
bewust voor een “not for profit” common bond
benadering met rendements‐ en risicodeling tussen
alle leden. VKN en SKK stellen onafhankelijk van
elkaar vast dat een fusie, in elk geval op dit
moment, niet haalbaar is maar dat op onderdelen
een nadere vorm van samenwerking wenselijk is en
mogelijk lijkt. Wij zullen daarvoor periodiek een
persoonlijk overleg plannen om eventuele
knelpunten in de marktbewerking weg te nemen.

Verenigingsnieuws

Op 23 oktober vond onze eerste Algemene
Ledenvergadering plaats bij Univé in Zwolle. Er
waren zeven leden aanwezig. Het bestuur deed
verslag van het afgelopen verenigingsjaar en de
ontwikkelingen met betrekking tot de WtK. De
jaarrekening werd besproken, de begroting en de
strategie voor de komende jaren, de formele
structuur tussen de VKN en De Kredietunie bv en
de kandidaatstelling voor het bestuur vanaf 2016.
Aansluitend was er een Kredietunie overleg met
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initiatieven en projectleiders (32 deelnemers),
waar presentaties werden gegeven over
kredietanalyse, ‐verlening en –beheer,
riskmanagement, governance en compliance, de
praktijk van Kredietunie Eemsregio en

Cofinanciering & PPS.
Op 15 december vond een buitengewone ALV
plaats, waarin de jaarrekening 2013‐2014 van de
VKN werd goedgekeurd, een nieuwe formele
structuur tussen VKN en DKbv werd gepresenteerd
en besproken en afhankelijk van de uitwerking
goedgekeurd, de kascommissie bestaande uit Ben
Scholten (Kredietunie Almere) en Peter Kamp
(Kredietunie Zwolle) werd geïnstalleerd voor de
jaarrekening 2015.

Tijdens de bijzondere
algemene ledenvergadering
van 21 januari a.s. stellen de
volgende kandidaat
bestuursleden zich, die op
de Buitengewone ALV van
21 januari 2016 gekozen
kunnen worden zijn
verkiesbaar:
namens Kredietunie
Eemsregio: Fred Bagnay, geboren in Ermelo. Sinds
1987 woonachtig in Delfzijl en sindsdien een
schildersbedrijf begonnen in Delfzijl en omstreken.
Getrouwd met Wil, twee kinderen, en drie
kleinkinderen. “Waarom ik de Kredietunie
Eemsregio een warm hart toedraag? Het is een
mooi gebied, met een goed woonklimaat en
prettige mensen die het verdienen om in te
investeren, zeker naar de toekomst toe. Hier wil ik
graag een steentje aan bijdragen”. Fred is
Voorzitter van Kredietunie Eemsregio u.a.

Namens Kredietunie
Veenkoloniën &
Oostermoer: Remco van
Suchtelen van den Hare.
Remco volgde de HEAO EJ
en daarna diverse
opleidingen. In het kader
van financiële analyse en
management, maar ook als
trainer verandermanagement. Daarna volgde hij de
Master Class Management Development van
Nyenrode Business University. In 2007 aan de
universiteit te Amsterdam: corporate curriculum.
Remco heeft 12 jaar gewerkt bij de ING als lease
adviseur, accountmanager zakelijke relaties en
rayondirecteur. In 2000 heeft Remco
MKB5opgericht: Managementadvies: Zakelijke
kredietconstructies, bedrijfseconomische‐ en
organisatorische adviezen, training en opleiding
management, verandermanagement en zakelijk
vastgoed advies. In 2012 heeft hij Quatro
directieadviseurs B.V. opgericht en tevens mede
eigenaar en geeft bedrijfseconomische‐ en
organisatie adviezen. Remco is gedurende 5 jaar
directie lid woning corporatie Wooncom, nu Lefier.
Hij is initiatiefnemer van Kredietunie Veenkoloniën
& Oostermoer u.a.

Namens Kredietunie
Zaandstad‐NH: Coos Oomen.
Coos heeft Ruim 30 jaar
ervaring met functies op het
gebied van senior
management in het
algemeen en financieel /
organisatorisch management
in het bijzonder.
Eindverantwoordelijk geweest voor stafdiensten
(interne bedrijfsvoering) en leiding gegeven aan
veranderprocessen. Zowel in dienstbetrekking en
als zelfstandig professional gewerkt binnen en voor
verschillende branches en sectoren zoals
groothandel, automobiel‐, kunststof‐ en voedings‐
industrie, horeca, technische infra, meubel‐ &
interieurbouw, pensioenen en verzekeringen,
houthandel, holdings en muziekindustrie. Rode
draad door de jaren heen:
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verbeteren, stroomlijnen, duidelijkheid scheppen,
bouwen en samenwerken. Coos is secretaris van
Kredietunie Zaanstad‐NH.
VKN heeft een inventarisatie gemaakt van door
kredietunies verstrekte kredieten, op basis van
persberichten en in de media gepubliceerde
artikelen. Deze kredieten geven een goed beeld
van kredieten die kredietunies in het algemeen
verstrekken. Deze pagina is nog in ontwikkeling:
http://www.dekredietunie.nl/kredietunies/verstrek
te‐kredieten/
Sedert 1 december is VKN bezig met de plaatsing
van de tweede tranche van de 5% achtergestelde
obligatie emissie, oorspronkelijk groot € 600.000,‐.
Vorig jaar werd de eerste tranche ad € 300.000,‐
geplaatst bij Univé, Fonds 1818 en
StartFoundation. Voor de tweede tranche zijn
veelbelovende gesprekken gaande met een aantal
fondsen, financiële en bankgerelateerde partijen.

Ontwikkeling netwerk
Er zijn nu 198 (174 suspects, 24 prospects) in
portefeuille bij VKN voor assistentie,
ondersteuning, advies en begeleiding bij het
oprichten van een kredietunie. We hebben 19
projectleiders die willen helpen bij de oprichting.

We hebben deze contacten in een kaart van
Nederland weergegeven: http://bit.ly/1OiXCtM
Dit kwartaal werden door VKN de volgende vier
kredietunies opgericht, (vorig kwartaal acht):14‐12:
Nederlandse Kredietunie voor Duurzame
ondernemers u.a. (NKDO): http://bit.ly/1IqoJqN
2‐12: Kredietunie Westland u.a.:
http://bit.ly/1RpOj0T
8‐10: Kredietunie Almere e.o. u.a.
http://bit.ly/1NAKwyb
7‐10: Kredietunie Zwolle e.o.u.a.
www.kredietuniezwolle.nl
Er zijn nu in totaal 19 kredietunies opgericht;
volgend jaar hopen we een aantal van 20 op te
kunnen richten. En aantal kredietunies is begonnen
met daadwerkelijke kredietverlening. We schatten
dat ultimo dit jaar voor een bedrag van € 3,7
miljoen aan kredieten is uitgezet. Op onze website
wordt binnenkort een bloemlezing van verstrekte
kredieten weergegeven: http://bit.ly/1Ti6dkZ

Nieuws van de leden

Kredietunie Eemsregio heeft samenwerking
gevonden met de Groningen Economic Board
en inmiddels haar 10‐de krediet verstrekt. Het
werkgelegenheidseffect wordt thans op 12
FTE geschat: http://www.kredietunie‐
eemsregio.nl/

Kredietunie Oostland heeft binnen recordtijd
haar eerste krediet verstrekt aan Restaurant
iLundi Berkel en Rodenrijs, www.ilundi.nl , zie
www.kredietunieoostland.nl .

Kredietunie Stad Amsterdam heeft op 2
november een thema sessie georganiseerd in
A‐Lab, Amsterdam Noord: Wat is onze
toegevoegde waarde binnen de vormen van
alternatieve financiering?
http://kredietunie.amsterdam/

Kredietunie Regio Tilburg
heeft op 9 december een
zeer succesvolle
beleggersbijeenkomst
georganiseerd bij Sky
Ballonvaarten. Er was een
grote en enthousiaste
opkomst, reden genoeg
om de volgende stap te zetten in de richting
van daadwerkelijke kredietverlening:
http://de‐krt.nl/
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Kredietunie Breda heeft op de constituerende
vergadering van de initiatiefgroep op 17

december besloten op volle kracht verder te
gaan en obligaties te gaan uitgeven:
http://www.kredietuniebreda.nl/
Kredietunie Westland is op 2 december
opgericht en heeft veelbelovende gesprekken
met banken en financiële instellingen om co‐
en stapelfinanciering mogelijk te maken:
http://www.kredietunieregiowestland.nl/
Kredietunie Westland zal medewerking
verlenen aan het programma De Pitch op de
lokale omroep WOS‐TV. De opnamen starten
binnenkort. De zendtijd voor Kredietunie
Westland is via MKB Westland mede mogelijk
gemaakt.
Kredietunie Rotterdam heeft de
initiatiefgroep compleet i.s.m. MKB
Rotterdam. Op 22 december is dit in kleine
kring besloten; de Gemeenteraad van
Rotterdam deed eerder een oproep aan B&W
om kredietunies in de stad mogelijk te maken.
B&W geven hieraan gehoor.

Nieuws van de Werkgroepen
o
Riskmanagement en Compliance
Erik Staal: Er is overleg met een aantal leden,
De Nederlandsche Bank nv, AFM en
binnenkort met onze samenwerkingspartner
CLCS. Proportionaliteit wordt de sleutel voor
dit handboek.
o
Kredietanalyse en Kredietbeheer
Charles Jansen: Het naslagwerk zal bestaan uit
diverse hoofdstukken als balansanalyse,
kredietanalyse, kredietaanvraag,
kredietbeheer, bijzonder beheer en
kredietadministratie. Tevens zullen er, ter
completering, juridisch geactualiseerde
modelaktes en Algemene Voorwaarden in het
handboek zijn opgenomen. In het deel
‘balansanalyse’ zal zijn beschreven hoe wij als
financier tegen het cijfermateriaal kunnen
kijken, ten einde een objectieve inschatting te
kunnen maken van de huidige positie van het

o

o

o

bedrijf. In het deel ‘kredietanalyse’ wordt
gekeken naar de technische zaken zoals die
voor een aanvraag van belang zijn. In het deel
‘kredietaanvraag’ wordt toegelicht welke
items er van belang zijn bij het opstellen van
de kredietaanvraag om die vervolgens ter
fiattering te kunnen voor leggen aan het
bestuur. In het deel ’kredietbeheer’ wordt
omschreven welke werkzaamheden er nodig
zijn om de posten te blijven volgen op hun
ontwikkeling. In het deel ‘bijzonder beheer’
wordt omschreven hoe om te gaan met
posten die in zwaar weer zijn gekomen of
dreigen te komen. In het deel
‘kredietadministratie’ wordt omschreven hoe
zaken dienen te worden vastgelegd
(dossiervorming, opslaan van gegevens, etc.).
Het handboek heeft ten doel een naslagwerk
te zijn in gevallen van twijfel hoe te handelen
met een aanvraag en te dienen als leidraad
voor kredietbehandelaars die nog niet zo veel
ervaring hebben met kredietverlening.
Co‐financiering & Opstartkosten
Theo van den Bosch: de inventarisatie van
regelingen, die door Provincies, Gemeenten,
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ter
beschikking zijn gesteld is in volle gang. Met
een aantal Provincies en gemeenten worden
gesprekken gevoerd om initiatieven financieel
te ondersteunen. Met pensioenfondsen
spreken wij over
cofinancieringsarrangementen voor
kredietunies. Ook hebben we een aantal
Europese regelingen bekeken, die voor
kredietunies interessant kunnen zijn.
Communicatie & Marketing
Marloes van Drunen: We hebben C&M
plannen uit de toolkit en van bestaande
kredietunies bekeken en zullen dit als basis
gebruiken voor het uiteindelijke C&M plan dat
voor de leden waarde kan toevoegen.
Ledenwerving en Fondswerving
Roland Lampe: dit is voor alle leden op dit
moment cruciaal. Hoe kunnen we nieuwe
leden vinden die hun schouders onder de
kredietunie willen zetten en bij willen dragen
in de gemeenschappelijke kas. We spreken
hierover met de WOCCU en de ENCU, waar
veel ervaring aanwezig is, die wij ook in ons
land kunnen gebruiken.
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Backoffice, Administratie, Interne Controle
Roland Lampe: we hebben een aantal
boekhoudpakketten geanalyseerd, dat voor
kredietunies bruikbaar kan zijn, ook met het
oog op aansluiting aan een toekomstig
kredietanalyse en kredietbeheerssysteem.
Over de functie van Interne Controle spreken
we in het kader van de opstelling van het
handboek Riskmanagement.
Fiscaliteit, BTW regeling
Paul van den Tillaart: we hebben gesprekken
gevoerd met de Fiscus in Amsterdam om te
kijken of we voor alle kredietunies in
Nederland een BTW regeling kunnen
verkrijgen.
Beheer en Bestuur Kredietunie
Roland Lampe: Hiervoor hebben we inmiddels
veel materiaal verzameld, vooral uit
internationale bronnen. We zij bezig dit te
vertalen en toepasbaar te maken voor gebruik
in Nederland

Activiteiten
VKN heeft de afgelopen drie maanden 44 (totaal dit
jaar 174) presentaties gegeven voor groepen van
MKB ondernemers. Er zijn 1.242 abonnees op de
nieuwsbrief en 472 volgers op Twitter. De
Kredietunie bv heeft nu 198 support aanvragen. De
volgende 24 kredietunie initiatieven die de
komende twee kwartalen kunnen worden
opgericht:
Bergen op Zoom, Eindhoven, Haaglanden, Alkmaar,
Maassluis, Ede, Drechtsteden, Helmond,
Bodegraven, Deventer, Laakkwartier Den Haag, De
Nieuwe Kans in Rotterdam, Leiden, Enschede en
Delft.
Het vierde kwartaal heeft VKN voor een bedrag van
€ 2,2 miljoen (totaal dit jaar € 15 miljoen)
kredietaanvragen ontvangen. Voor regio’s waar
kredietunies actief zijn, worden deze aanvragen na
een eerste screening doorgeleid naar de leden. In
gebieden waar nog geen kredietunie actief is,
worden deze aanvragen door onze
bestuursadviseur Charles Jansen namens VKN zo
goed mogelijk begeleid naar bancaire of andere
financiering.

Strategische samenwerking, Sponsoring
VKN heeft crowdfunding platforms geanalyseerd
op continuïteit, een degelijk kredietproces en een
integere bedrijfsvoering. Na gesprekken met

verschillende platforms heeft VKN op 16
september jl. een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Collin Crowdfund,
www.collincrowdfund.nl . De afspraken tussen CCF
en VKN houden over en weer geen andere
verplichting in dan de bereidheid om, na verkregen
toestemming van beoogd kredietnemers,
debiteureninformatie met elkaar te delen en in
principe samen te werken bij het tot stand komen
van een gezamenlijke ‘gestapelde’ financiering van
kredietvragers tussen kredietunies en
crowdfunders. Globaal uitgangspunt bij zo’n
cofinanciering is een 50/50 verdeling van de
kredietsom. Het primaire doel is nadrukkelijk niet
de deling van eventuele kredietrisico’s, VKN
kredietunies en CCF gaan uit van het principe
“samen uit, samen thuis”.
Prioriteiten
Als belangrijkste prioriteiten voor het komend jaar
ziet VKN: Formatie van het bestuur van VKN en
benoeming van een directeur; het ondersteunen
van leden bij kredietverlening in de breedste zin, en
bij het managen van hun organisatie; de
uitwisseling van kennis, ervaring en netwerken
onder de leden bevorderen; het organiseren van
opstartkosten‐regelingen en
cofinancieringsmogelijkheden bij publieke en
private partijen ten behoeve van de leden; het
plaatsen van de tweede tranche van de obligatie‐
emissie; het werven van meer strategische partners
met toegevoegde waarde; tenslotte het oprichten
van een twintigtal kredietunies, waarvan de
initiatiefgroepen ver zijn gevorderd, het
ondersteunen van het op gang brengen van een
veilige en verantwoorde kredietverlening door de
leden.
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Internationale ontwikkelingen
To ensure we reach our goal, we collectively and
strategically address the following focus points for
the next 5 years.
The Vision 2020 Campaign
By BRIAN BRANCH
We are a global community,
dedicated to serving people and
their families from all over the
world. That which is most
meaningful to people is what we
all have in common from one
country to another. People want
to feed their families and to put a roof over their
heads. They want their children to get a good
education and have a more prosperous life than
they have had themselves. That is what we help
our members accomplish. We dedicate ourselves
to improving lives by connecting people to
accessible, reliable and affordable financial
services.
In 2014, World Council introduced Vision 2020.
Our goal is to increase credit union membership
by at least 50 million from 208 million at year‐end
2013 to 260 million in 2020.
The Vision 2020 campaign will provide the global
credit union movement with actionable items,
resources and steps to participate in reaching 50
million new members. Through online platforms
and in‐person empowerment, credit unions
around the world pledge to expand financial
inclusion with their cooperative values.
What was a challenge in 2014—and remains our
goal for 2020—now becomes a global campaign.

Contact: Michael Edwards
E‐mail: medwards@woccu.org
Phone: +1‐202‐508‐6755
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