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De Vereniging van Kredietunies in Nederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies 
waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in het bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland staat 
de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging vn Kredietunies in Nederland 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” 

 

Persbericht 
Doorbraak wettelijke mogelijkheden kredietunies 

 
Den Haag 21 november 2013.  
 

In het Algemeen Overleg Kredietverlening van woensdag 20 november j.l. 

tussen minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem en minister van 

Economische Zaken, H.G.J. Kamp en de fracties van politieke partijen in de 

Tweede Kamer is de Initiatiefnota van de heer Eddy van Hijum en mevrouw 

Agnes Mulder van de CDA factie 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. Voorafgaande aan dit 

overleg stuurde minister van Financiën, J.R.V.A. 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 

voorstel 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 Angel Saksische 

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, dan kunnen kredietunies volgend jaar spaargeld aantrekken bij hun leden. 

Daarnaast zal in overleg met De Nederlandsche Bank voor kleine kredietunies 

alleen de integriteitstoets voor bestuurders worden toegepast, voor grote 

kredietunies zal een aparte verlichte vorm van toezicht gaan gelden, die zal lijken 

op het toezicht op banken. 
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