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PERSBERICHT

Vereniging van Kredietunies in Nederland

Den Haag, 1 augustus 2013,
De Vereniging van Kredietunies in Nederland zet vanaf 1 augustus 2013 de activiteiten voort van
Kredietunie Nederland. De Kredietunie voor Mobiliteits Ondernemers voor BOVAG leden en
Kredietunie Zeeland zullen de komende maanden (oktober, november) als eerste “pilot kredietunies”
van start gaan via de uitgifte van Perpetuele Ledencertificaten. Er zijn thans 82 aanvragen voor het
oprichten van een kredietunie.
Op 16 Januari j.l. hebben De Nederlandsche Bank nv en de Autoriteit Financiële Markten een
“standpuntenbrief” geschreven, waardoor het o.m. voor kredietunies mogelijk wordt gemaakt de
beoogde bedrijfsactiviteiten te starten, mits de benodigde financiering bij de leden van kredietunies
wordt aangetrokken via de uitgifte van perpetuele ledencertificaten (PLC’s). Deze PLC’s zijn in hun
aard niet “opvraagbare” gelden. Hierdoor zullen kredietunies niet vallen onder de werking van de
Wet Financieel Toezicht.
Het is de bedoeling dat deze PLC’s in tranches worden uitgegeven, waarbij vaststaat, dat zij over drie,
vijf of zeven jaar op een dan te houden veiling, onder de leden van de betreffende kredietunie,
verhandelbaar zullen worden gemaakt. Deze tranches zullen verschillende marktconforme
rentetarieven dragen. Momenteel wordt gesproken met NPEX (www.npex.nl) over het beheer, de
bewaring en de toekomstige verhandeling van deze PLC’s. De middelen, die worden verkregen uit
aflossingen van verstrekte lenigen, zullen niet per definitie voor nieuwe kredietverlening beschikbaar
zijn.
Op 12 juli j.l. is door Eddy van Hijum namens de CDA fractie in de Tweede Kamer een initiatief
wetsvoorstel ingediend, waardoor het kredietunies in Nederland onder voorwaarden mogelijk
gemaakt wordt om via het aantrekken van spaargeld onder de leden, kredieten aan de leden te
kunnen gaan verlenen.
Twee van de vier door Kredietunie Nederland ondersteunde “pilots” hebben ervoor gekozen om hun
activiteiten te starten met een kredietbemiddelingsmodel. Hiertoe wordt door hen bij de AFM een
kredietbemiddelingsvergunning aangevraagd en is via Bakkenist een crowdfundingplatform
aangeschaft.
Bij kredietbemiddeling wordt de solidariteit tussen de leden van de kredietunie doorbroken. Het
principe van “samen uit, samen thuis” en het delen van rendement en risico door alle leden van de
kredietunie wordt daarmee verlaten. Kredietbemiddeling en crowdfunding staan haaks op de
principes van kredietunies, waar het gaat om zelfredzaamheid, solidariteit en soevereiniteit.
Voor nadere informatie:
Roland Lampe, +31 0653200590,
rlampe@dekredietunie.nl

Kredietunies bevorderen 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. Kredietunies staan de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral
met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging van 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”

