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Samenwerking 

VKN-CM&P. 

De Vereniging van 

Kredietunies in Nederland 

(VKN) en bedrijfskundig 

adviesbureau Claassen, 

Moolenbeek & Partners 

(CM&P) gaan startende 

kredietunies en 

ondernemers met 

kredietbehoeften 

ondersteunen bij het 

inrichten van deze nieuwe 

vorm van financiering. 

Dankzij deze 

samenwerking kunnen VKN 

en CM&P kredietunies in 

Nederland helpen bij het 

maken van goede 

bedrijfskundige analyses en 

het opzetten van de 

gewenste kredietverlening. 

CM&P is een onafhankelijk 

bedrijfskundig en bancair 

adviesbureau, dat een 

brede groep van MKB 

 

  

Verenigingsnieuws 

  

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft 

middels een onderhandse obligatie-emissie haar financiële 

basis voor de komende jaren op het gewenste niveau 

gebracht. De eerste tranche van deze emissie (€ 250.000,-) 

is volledig geplaatst bij Univé Verzekeringen en Fonds 

1818. Startfoundation is geïnteresseerd in januari 2015 ook 

te participeren. Roland Lampe (bestuurder VKN): “Het 

slagen van deze emissie stelt ons in staat om een volgende 

stap te zetten in de uitbouw van onze organisatie. We 

kunnen kredietunie-initiatieven nu snel helpen bij oprichting, 

ledenwerving, funding en kredietverlening. Zo bieden wij 

MKB ondernemers een reële alternatieve financieringsbron 

en bevorderen we groei en werkgelegenheid. We zijn trots 

ons te mogen verbinden aan drie belangrijke partijen die 

zich in willen zetten voor verantwoorde, duurzame 

financiering van het mkb, Univé, Fonds 1818 en 

Startfoundation”. Op 3 december is een 

associatieovereenkomst gesloten met Noaberkrediet uit 

Winterswijk, die dit jaar een vijftal kredieten heeft verstrekt; 

zij wil haar ervaringen graag delen met andere leden van 

VKN. Kredietunie Eemsregio heeft haar eerste kredieten 

verstrekt. Kredietunie Stad Amsterdam heeft in een eerste 

ronde van fundraising € 150.000,- opgehaald en plant vanaf 

het eerste kwartaal van 2015 de eerste kredieten te gaan 

verstrekken. Kredietunie Binnenvaart Nederland zal naar 

verwachting in januari worden opgericht. Er zijn nu 142 

aanvragen binnengekomen bij VKN voor assistentie, 

ondersteuning, advies en begeleiding bij het oprichten van 



bedrijven helpt om 

financiering te verkrijgen uit 

verschillende 

financieringsbronnen. 

CM&P, opgericht in 1983, 

heeft ruim 100 partners in 

30 steden en beschikt over 

een groot aantal 

specialismen en disciplines. 

Partners zijn door de wol 

geverfde praktische 

managers, veelal afkomstig 

uit de bedrijfswereld, 

banksector, overheid en 

semi-overheid. Eduard 

Claassen (CM&P):“Dankzij 

deze samenwerking 

kunnen we kredietunies 

helpen aan een solide 

fundament. Het is een 

nieuw bewijs van het 

vermogen van het mkb 

haar problemen zelf bij de 

kop te pakken, praktisch en 

met een menselijke maat.”. 

 

Noaberkrediet 
lid VKN 

 

 

Naoberkrediet is als één 

van de eerste kredietunies 

opgericht op 26 september 

2013. Het doel van 

een kredietunie. Er is een vijftiental initiatieven die met 

begeleiding van De Kredietunie bv de komende zes 

maanden tot oprichting zullen kunnen gaan besluiten. Op 29 

oktober heeft VKN een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten met Claassen Moolenbeek en Partners, waarbij 

een aantal partners zullen gaan helpen bij de oprichting van 

regionale kredietunies, te beginnen met Assen, Eindhoven, 

Tilburg en Gouda. Op 27 november heeft een projectleiders-

overleg plaatsgevonden in Zwolle, onder leiding van Bartout 

Gieben en Roland Lampe. Aanwezig waren 12 

projectleiders, ook Toon Lepoutre, voorzitter van 

Noaberkrediet was aanwezig. De uitwisseling van kennis, 

ideeën en ervaringen werd door allen als bijzonder positief 

ervaren. Op 19 december is met het Kredietunie initiatief 

Oostland een overeenkomst gesloten om een kredietunie 

voor MKB ondernemers in de regio op te richten. Er vinden 

gesprekken plaats met een zestal Regionale Univé’s, die de 

oprichting van kredietunies in hun regio’s willen gaan 

faciliteren met leden-, fondswervingsactiviteiten en 

backoffice diensten. 

  

VKN spreekt met verschillende Gemeenten (vaak Economic 

Boards) en met de Provinciale Staten van Groningen, 

Friesland, Flevoland, Drenthe, Limburg en Noord Holland 

om de oprichting van kredietunies in die Gemeenten en 

Provincies te vergemakkelijken via bijdragen in de 

opstartkosten, c.q. het instellen van co-

financieringsfondsen. Wij schatten dat “common bond”- 

kredietunies in 2014 voor een bedrag van circa € 800.000,- 

aan kredieten hebben vertrekt. 

  

Wettelijk Kader 

  

Het ontwerp Wet Toezicht Kredietunies kwam met een 

teleurstellend advies terug van de Raad van State. Het is 

samen met het advies naar alle Tweede Kamerfracties 

gestuurd, die inmiddels commentaar hebben gegeven. Dit 

commentaar wordt door de initiatiefnemers verwerkt, 

alvorens het voorstel in de Tweede Kamer ter stemming 

wordt aangeboden. Op 9 januari heeft VKN een afrondend 

gesprek met Agnes Mulder, die probeert het wetsvoorstel 

nog voor het einde van januari in de Tweede Kamer ter 



Naoberkrediet is het 

financieren van MKB-

bedrijven met 

toekomstperspectief, 

waarin de banken op dit 

moment minder 

geïnteresseerd zijn. Feitelijk 

alle kredieten tussen de € 

50.000,= en € 300.000,=. 

We hebben het afgelopen 

jaar een vijftal kredieten 

verstrekt en merken dat de 

belangstelling bij MKB 

ondernemers in de regio en 

het aantal kansrijke 

kredietaanvragen 

gaandeweg toeneemt. Ook 

de samenwerking met 

lokale banken, met het oog 

op stapelfinanciering, 

begint inhoud te krijgen. Wij 

hebben ons bij VKN 

aangesloten omdat we 

daarmee een adequate 

vertegenwoordiging kunnen 

krijgen bij de overheid, bij 

de politiek in De Haag, bij 

toezichthouders en andere 

spelers in het veld, zoals de 

Rijksdienst Voor 

Ondernemerschap. 

Bovendien denken wij dat 

we door kennis en ervaring 

uit te wisselen met andere 

“kredietunie broeders” de 

werkwijze van 

kredietverlening, funding en 

ledenwerving kunnen 

verbeteren, waardoor de 

kwaliteit van het 

kredietunievak in Nederland 

zal toenemen. 

  

Er is voldoende 

belangstelling vanuit grote 

fondsen om funding aan 

kredietunies te verschaffen 

maar er is koud water 

vrees. Dus als we een rol 

stemming voor te leggen. De Griffier van de Kamer acht dit 

haalbaar. Op 25 november, tijdens het afscheid van Eddy 

van Hijum van de Tweede Kamer, heeft VKN gesproken 

met de financiële woordvoerders van VVD, PvdA en CDA, 

die allen verklaarden positief te staan tegenover dit 

wetsvoorstel. 

  

Kredietproces 

  

De samenwerking met Finan Topicus (www.finan.nl) over de 

organisatie van het “front-, mid- en backoffice” ten behoeve 

van leden van VKN verloopt voorspoedig. Op 27 november 

heeft Finan een overzicht gegeven van de modules, die 

voor leden van VKN van belang kunnen zijn en die zonder 

hoge kosten ter beschikking gesteld kunnen worden. Het is 

voor VKN vanuit een oogpunt van kwaliteitsbewaking voor 

de leden, van belang dat het kredietproces degelijk, veilig 

en transparant is. Met dit kredietproces onderscheidt VKN 

zich van alle andere kredietunie initiatieven, inclusief de 

crowdfunding kredietverenigingen. 

  

Activiteiten 

  

VKN heeft de afgelopen drie maanden 45 presentaties 

gegeven. Op 24 september is VKN toegelaten tot het 

financieringskompas van ABN-AMRO bank, waar MKB 

rekeninghouders van de bank, die geen bankkrediet kunnen 

krijgen, worden verwezen naar andere (alternatieve) 

financieringsbronnen. 

Op 13 november heeft VKN deelgenomen aan een initiatief 

van VNO-NCW-MKB Nederland, MinFin, MinEZ, de 

Vereniging van Banken, de Kamers van Koophandel en 

MKB servicedesk om het Nationaal Kredietkompas voor te 

bereiden, waarbij MKB ondernemers naast naar 

bankkrediet, verwezen worden naar alternatieve 

financieringsfondsen. De overheid wil één loket aanbieden 

voor alle subsidiemogelijkheden en financieringsvragen van 

MKB ondernemers. 

  

Strategische samenwerking, Sponsoring 

  

Eerder hebben BarentsKrans, Bank of the 



van betekenis willen spelen 

in de kredietverlening zullen 

we ons ook moeten 

verenigen en verder 

professionaliseren. Pas dan 

ontstaat draagvlak bij deze 

partijen, haalbaarheid en 

schaal voor ons initiatief. 

  

 

 

De Vereniging van 

Kredietunies in Nederland 

(VKN) is op 1 augustus 

2013 opgericht. 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 (de 

"common bond", samen uit, 

samen thuis), heeft geen 

winstoogmerk en is op 

democratische leest 

geschoeid. 

 

 

VKN is een boetiek: 

Future,  Experian, NPEX, IMK, Social Enterprise.NL, Finan 

Topicus, CLCS, en Claasen Moolenbeek en Partners zich 

als strategische partners met VKN verbonden. De afgelopen 

maanden zijn Univé, Fonds 1818, StartFoundation en de 

Ondernemers Coöperatie toegetreden: 

http://www.dekredietunie.nl/management-en-

toezicht/partners-concept. 

  

Prioriteiten 

Wij plannen per 24 april 2015 een ledenvergadering, 

waarop het nieuwe bestuur voor VKN gekozen kan worden. 

Bartout Gieben en Roland Lampe zullen zich dan volledig 

kunnen gaan richten op de oprichting van nieuwe en de 

verdere ontwikkeling van bestaande kredietunies. 

  

Internationale ontwikkelingen 

  

World Council Comments on 

Basel "Weak Banks" 

Proposal. World Council recently 

filed a comment letter in response 

to the Basel Committee for 

Banking Supervision’s proposed 

Supervisory guidelines for 

identifying and dealing with weak 

banks. Michael Edwars (Chief Counsel & VP for Advocacy 

and Government Affairs at WOCCU): “We strongly opposed 

several aspects of the proposal that we believed could be 

used to discriminate against the cooperative depository 

institution model or would impose excessive regulatory 

burdens on credit unions. The proposed Basel guidance is 

intended to offer “practical guidelines in the areas of 

problem identification, corrective action, resolution 

techniques and exit strategies” by identifying, strengthening 

and, if necessary, resolving weak financial institutions. 

World Council strongly opposed the guidance’s suggested 

corrective actions of “requir[ing] changes in the legal 

structure of the banking group” and “forced restructuring” 

because, without clarification, these statements could be 

used to require mandatory conversion of weaker credit 

unions…. Mandatory conversion of credit unions to joint-

stock companies has already been under consideration in 
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several Eastern European countries, as well as in Italy with 

respect to weaker Italian cooperative banks. We argued that 

credit unions performed significantly better than joint-stock 

banks during the recent global financial crisis, and also that 

an International Monetary Fund analysis rejected 

demutualization of Italian cooperative banks as a viable 

solution for strengthening those institutions. World Council 

also strongly opposed proposed language that would 

require all financial institutions, regardless of size or 

complexity, to be subject to the same regulatory and 

supervisory framework including risk-based capital 

requirements. We urged the Basel Committee to clarify the 

guidance to affirm that the “proportionality concept” (i.e. that 

regulatory standards should be proportionate to an 

institution’s size and complexity) set forth in the Basel Core 

principles for effective banking supervision and other Basel 

Committee issuances, remains in effect. In addition, World 

Council urged the Basel Committee to state in the guidance 

that supervisory discretion by regulatory agencies and 

examiners must be exercised consistently with the rule-of-

law principles, and that credit union capital injections should 

not be subject to taxation”.  

 

European Parliament Credit Union Interest 

Group. Members of the European Parliament (MEPs) on 

December 9th launched the European Parliament Credit 

Union Interest Group, a caucus for European Union (EU) 

MEPs who support credit unions, in an event held in the 

European Parliament's Espace Léopold in Brussels, 

Belgium. 15 MEPs from Austria, Finland, the Republic of 

Ireland, Luxembourg, Poland and the United Kingdom form 

the initial membership of the interest group. The European 

Parliament Credit Union Interest Group's launch coincided 

with the European Network of Credit Unions' (ENCU) bi-

annual meetings. VKN is a member of ENCU."We are 

honored that so many prominent MEPs have come together 

to support credit unions and the important financial inclusion 

role they play in Europe," said Brian Branch, World Council 

president and CEO. "It is these MEPs who have consistently 

supported credit unions and helped to maintain a regulatory 

environment in the EU that achieves safe and sound credit 

union regulation without imposing excessive compliance 



burdens that would make it difficult for credit unions to serve 

Europeans of modest means." 

  

  

The International Summit of Co-operatives  

 

was held in Quebec City between October 6 and 9 and 

more than 3,000 people attended from 93 countries. The 

second Summit moved the co-operative conversation 

forward from a state of recognition and assessment of the 

co-operative movement during Summit 2012 to strategic 

discussions about solving global issues in 2014, with an 

emphasis on innovation. The Summit was an exhilarating 

event with global implications. The near constant flow of 

information and research findings over the three day 

Summit created an atmosphere of excitement and urgency. 

The main themes of the Summit - health care and services, 

employment, food security, co operative financing and 

capitalization, and developing co-operative and mutual 

enterprises - were explored through forums, round tables, 

presentations and interactive debates. 
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