Verenigingsnieuws
CDA-voorstel Wet Toezicht Kredietunies naar Tweede Kamer
Het ontwerp Wet Toezicht Kredietunies ligt nu voor advies bij de Raad van State en zal volgens Agnes
Mulder deze maand nog aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Naar verwachting wordt het
ontwerp dit najaar in de Tweede Kamer besproken. Na aanname in de Tweede Kamer is de
verwachting dat De Nederlandsche Bank nv de uitgifte van “opvorderbare gelden” door kredietunies
niet zal blokkeren, totdat de wet ook in de Eerste Kamer is behandeld en in de Staatscourant wordt
gepubliceerd. BarentsKrans heeft samen met VKN op woensdag 10 september een seminar over het
wetsontwerp georganiseerd. Naast Gidget Brugman (partner B&K), Martijn van Ansem (notaris B&K)
en Joost Huijgen (Moderator, partner B&K) spraken Jaap Koelewijn, Agnes Mulder (CDA en één van
de beide initiatiefnemers van de Wet), Toon Lepoutre (Noaber Krediet), Michiel Werkman (Kredietunie
Stad Amsterdam) en Roland Lampe. Er waren 82 toehoorders, waaronder een twaalftal brancheverenigingen, die allen erg positief oordeelden over dit seminar.
Obligatie emissie VKN
Om dit jaar tien en volgend jaar twintig kredietunies op te kunnen richten en in de tweede fase van
ontwikkeling verder te kunnen professionaliseren heeft VKN dit jaar circa € 250.000,- nodig
(secretariaat, backoffice, juridische, ICT en administratieve adviezen e.d.). De komende vijf jaar,
wanner er wel kosten zijn, maar nog te weinig inkomsten uit contributies, zal waarschijnlijk nog eens
een bedrag van € 250.000,- nodig zijn. VKN heeft daartoe een investeringsmemorandum verspreid
onder 28 partijen. Gedurende de maanden juli, augustus en september zijn samen met leden van
onze RvT en RvA gesprekken gevoerd en presentaties gehouden. Eén partij, die geïnteresseerd is
een strategische samenwerking aan te gaan, is thans begonnen met een integriteitsonderzoek. Naar
verwachting zal dit onderzoek eind oktober worden afgerond.
Ministeries, Toezichthouders,
World Council of Credit Unions
VKN een aantal gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken over het oprichten
van kredietunies in Nederland, het creëren van meer ruimte voor kredietunies en de versterking van
de sector. Het Ministerie erkent de financieringsbehoefte van het MKB en heeft een extra pakket
maatregelen aangekondigd dat uiteindelijk tot 2,5 miljard extra financieringsruimte kan leiden voor het
mkb. VNO-NCW raadt de Minister aan: “de betrokken partijen zo snel mogelijk bij elkaar halen en niet
te lang treuzelen met het uitvoeren van de plannen. Een snelle uitvoering is vereist om het mkb echt
verder te helpen”.
Op 26 juli heeft de Board van de World Council of Credit Unions de
aanvraag voor lidmaatschap door VKN goedgekeurd. Bij de World
Council zijn 57.000 kredietuniesystemen aangesloten, met 207 miljoen
leden, in 103 verschillende landen. De WOCCU hanteert
gedragsregels, governanceregels en regels voor een zorgvuldige

bedrijfsvoering, die internationaal zijn geaccepteerd en worden nageleefd. VKN krijgt hiermee toegang
tot overleg, vergaderingen, kennis en ervaring van WOCCU en WOCCU leden.
Ontwikkeling netwerk
Op 1 juli is met de branchevereniging Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) een overeenkomst
gesloten om een kredietunie voor haar leden op te richten. Kredietunie Eemsregio houdt op 29
september in de Deltazaal van het Eemshotel te Delfzijl, aanvang 19.30 uur een
informatiebijeenkomst, op weg naar 50 leden. Kredietunie Stad Amsterdam hield op 18 september j.l.
een oriëntatie bijeenkomst, voor 83 belangstellenden; deze bijeenkomst leverde de eerste € 50.000,aan Ledencertificaten op. Kredietunie Friesland en IMK Kredietunie Noord Limburg zijn ook bezig met
het formeren van draagvlak en het aantrekken van leden en financiële middelen. Voor oprichting
binnen de komende zes maanden vinden gesprekken plaats met vijf brancheverenigingen en met een
elftal regionaal georganiseerde ondernemers. Ook is de mogelijkheid geschapen om geassocieerd lid
te worden van VKN. Claassen Molenbeek en Partners uit Eindhoven heeft te kennen gegeven met
VKN samen te willen werken bij het oprichten van kredietunies in regio’s waar CM&P vestigingen
heeft. CM&P heeft ruim 30 landelijk verspreide kantoren en er zijn ca. 100 partners.

Kredietunies in de media
(Deze artikelen zijn te lezen op onze website onder het tabblad Nieuws)
8 juli 2014: Kamerbrief Minister Kamp: Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering. Het mkb is voor
het verkrijgen van vreemd vermogen sterk afhankelijk van banken. Die zijn door de toegenomen
risico’s strenger geworden bij het toezeggen van kredieten. Ook is de winstgevendheid van met name
kleine kredieten voor banken relatief onaantrekkelijk. Het kabinet heeft daarom al ondersteunende
maatregelen genomen om het financieringsaanbod te verbreden, zoals pilots met Kredietunies, de
promotie van crowdfunding en steun aan de mkb-beurs NPEX. Daarnaast zal het kabinet een aantal
nieuwe marktinitiatieven via garanties een steun in de rug geven, het dienstenportfolio van Qredits
uitbouwen en acties starten gericht op
“ketenfinanciering”. Met verbreden van het financieringsaanbod worden ook combinaties van
financieringen, waaronder met bancaire kredieten, vergemakkelijkt.
10 juli 2014: RD.nl: Binnenvaart werkt aan kredietunie. Binnenvaartkoepel BLN-Koninklijke
Schuttevaer is van plan een kredietunie op te richten om schippers die moeilijk aan een financiering
kunnen komen een handje te helpen. De brancheorganisatie heeft een stuurgroep ingesteld die
onderzoek doet naar alternatieve financieringsbronnen. Dat gebeurde na klachten uit de achterban
over moeizame kredietverlening. De stuurgroep staat positief tegenover het idee van een kredietunie.
In een kredietunie investeren ondernemers die daartoe in staat zijn in de bedrijven van collega’s. „Het
zou de sector kunnen helpen om de doorstroming van schepen op gang te houden en om de
continuïteit van solide bedrijven te borgen”, liet BLN woensdag weten. De stuurgroep heeft de
Verenigde Kredietunies Nederland aangezocht voor begeleiding.
17 juli 2014: DNB: Nieuwe statistiek laat zien dat kleinste kredieten aan het MKB het hardst
krimpen. De krimp in de bancaire kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft zich
eind vorig jaar vooral voorgedaan bij de kleinere leningen. Terwijl het totaalbedrag aan uitstaande
leningen aan het MKB in het vierde kwartaal van 2013 0,9% lager lag dan in de drie maanden
daarvoor, was in de categorie leningen tot EUR 250.000 sprake van een daling met 1,6%.
9 augustus 2014: Crowdfund Insider: FCA – Banking Sector Does Not Meet Needs of Small
Business. The Financial Conduct Authority (FCA), the UK regulatory body entrusted with the
operations of the securities industry, has released a statement declaring the retail banking industry
“does not meet the needs of personal consumers or small and medium enterprises (SMEs)”. It should
be noted that the FCA has an operational objective to promote effective competition in the interests of
consumers. The agency’s charter is not solely focused on enforcement and assuring market
operations.
17 september 2014: Toekomstfonds voor MKB. Om de innovatiekracht van ons land te versterken,
komt er een ‘toekomstfonds’ voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers. Er komt 155 miljoen euro
extra voor kredietverlening voor het mkb. Het Toekomstfonds zal worden gevoed met een startkapitaal

van 200 miljoen euro, middelen uit het bestaande Innovatiefonds MKB en mogelijke meevallers in de
gasbaten vanaf 2014. Deze worden belegd in staatsobligaties, zodat het vermogen behouden blijft. De
rendementen komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Met het
fonds wordt een deel van het gasvermogen behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd
komt meer financiering beschikbaar voor ondernemers die nieuwe producten, diensten en processen
ontwikkelen en investeert het kabinet in kennisproductie en –verspreiding.
AMSTERDAM, Kredietunie Stad Amsterdam warm onthaald door ondernemers. 22 sept – Voor
de pas opgerichte Kredietunie Stad Amsterdam (KSA) hebben zich de eerste tien inleggers
aangemeld, waarmee een eerste mijlpaal is bereikt. KSA zoekt meer ‘founding fathers’: ondernemers
die samen 2,5 miljoen euro bijeen willen brengen. Met dat geld wordt het coöperatieve gedachtegoed
van de Boerenleenbank nieuw leven ingeblazen. KSA: De kredietcoöperatie opnieuw uitgevonden.
Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2015 het eerste krediet te verlenen. Dat is ongeveer
gelijktijdig met het naar verwachting van kracht worden van de Wet Toezicht op Kredietunies waarvan
het voorstel momenteel bij de Raad van State ligt.
23 september 2014: FA Rendement: Tante Agaath weer terug achter de geraniums. Onlangs
opperde het CDA in de Tweede kamer om informele geldverstrekkers aan het mkb fiscale voordelen
te verlenen als zij het mkb een geldlening verstrekken. Maar minister Dijsselbloem van Financiën heeft
aangegeven niet te voelen voor de herinvoering van de fiscaalvriendelijke Tante Agaathlening. Het
achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds) uit het Aanvullend Actieplan mkb-financiering is volgens
hem voldoende om risicodragend vermogen te krijgen. Nu mkb-ondernemingen zo lastig krediet
krijgen van de bank, moet het makkelijker worden om in hun naaste omgeving geld te lenen. Onlangs
opperde het CDA in de Tweede Kamer de mogelijkheden te laten onderzoeken om informele
geldverstrekkers fiscale voordelen te bieden als zij aan het mkb een geldlening verstrekken. De
verstrekker moet dan een fiscale vrijstelling krijgen over het geleende geld. Een soortgelijke
mogelijkheid bestond eerder onder de Tante Agaathregeling. Minister Dijsselbloem heeft in antwoord
op de Kamervragen echter laten weten er weinig voor te voelen deze voorgestelde regeling nieuw
leven in te blazen. Omdat via het Aanvullend Actieplan mkb-financiering het AGL-fonds onlangs al is
opgericht, is de minister huiverig om nieuwe fiscale maatregelen in te voeren.
Internationale Ontwikkelingen
September 2014 World Credit Union Conference
We offer key take-aways and videos from the recent World Credit Union Conference held in Gold
Coast, Australia, including strategies credit unions are employing to meet an exciting goal introduced
at the event: adding 50 million members by the year 2020. This year's "down under" conference drew
1,870 participants from 45 countries. Thanks to everyone who attended, presented and collaborated.
We hope you brought home ideas you can implement in your credit union. In addition, we will explore
how to assess member benefits, the top 10 global advocacy trends and will look ahead to the
celebration of International Credit Union Day on October 16.
Safe travels,
Brian Branch
International Credit Union Day
International Credit Union Day® (ICU Day) is an annual occasion to acknowledge both credit unions'
important role in creating opportunity for their members and communities and the achievements of
pioneers who laid the foundation for ongoing credit union success.
The excitement of ICU Day arrives on the third Thursday every October, when credit unions around
the world join together to celebrate the spirit of the credit union movement. It is a day to honor the hard
work of credit union staff and volunteers and to show appreciation to members.

ICU Day celebrates the
economic democracy and
equal ownership rights of
each credit union member.
At credit unions throughout
the world, every customer is
both a member and an
owner. Credit unions and
associations in every part of
the world, from Kentucky to
Kenya, Alberta to
Azerbaijan, will celebrate
the day with open houses,
contests and picnics.

Duco Stadig (1947) was wethouder van ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting van de Gemeente Amsterdam. In 1974 werd hij lid van
de PvdA. Twee jaar later begon hij bij de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties, waar hij bleef tot 1993. Hij zat vanaf 1991 in de
Amsterdamse gemeenteraad, tot hij in 1994 wethouder Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening werd. Gedurende de twaalf jaar dat Duco
wethouder was heeft hij behoorlijk aangepakt met als mijlpalen: IJburg, de
Zuidas, de stadsvernieuwing in de Bijlmer en de Westelijke tuin-steden.
Duco houdt zich binnen de Raad o.m. bezig met de besturing, de relaties
met overheids-instellingen en het bewaken van de integriteit. In de Vergadering van de Raad van
Toezicht van 26 augustus j.l. is Duco unaniem gekozen tot Voorzitter van de Raad.
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 (samen uit, samen
thuis), heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De VKN is een boetiek die
een keurmerk biedt voor verantwoorde kredietverlening, tevens een waarborg voor
integere, transparante kredietverlening en bedrijfsvoering.
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