Pers Bericht
Wet Toezicht Kredietunies in Tweede Kamer aangenomen
Den Haag, 24 maart 2015
Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem het initiatief wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (WtK)
aangenomen. Hiermee wordt het voor kredietunies mogelijk om tot een bedrag van € 10 miljoen spaargeld aan
te trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank nv (DNB) en de
Europees geldende regels van Capital Requirements Directive IV (CRD IV) als de wet ook wordt goedgekeurd in
de Eerste Kamer en de Europese Commissie bereid is Nederlandse kredietunie organisaties op de
uitzonderingenlijst CRD IV te plaatsen. Kredietunies die spaargeld aantrekken voor bedragen tot € 100 miljoen
zullen onder verlicht DNB banktoezicht vallen, dat ziet op liquiditeit, solvabiliteit en integriteit van bestuur en
organisatie. Boven een bedrag van € 100 miljoen aan spaargeld zullen kredietunies een bankvergunning moeten
aanvragen. Kredietunies die middelen aantrekken via de uitgifte van perpetuele vermogenstitels blijven buiten
de werking van de WtK en de Wet Financieel Toezicht (WfT).
Tevens heeft de Tweede Kamer besloten startende kredietunies te helpen bij de financiering van de
opstartkosten. In de praktijk blijkt dat veel energie en enthousiasme bij kredietunie initiatieven verloren gaat,
doordat het traject om de opstartkosten bij publieke en private partijen te financieren, vaak veel te lang duurt.
Roland Lampe, bestuurder Vereniging Kredietunies in Nederland (VKN): “Op 27 maart 2013 zijn wij naar de
Tweede Kamer gestapt en vonden bij Agnes Mulder en Eddy van Hijum een gewillig oor om kredietunies
groeiruimte te bieden. Henk Nijboer heeft eind vorig jaar met verve het stokje van Eddy van Hijum overgenomen
toen deze gedeputeerde in de provincie Overijssel werd.
Dit is een uitzondering op de steeds strenger wordende toezichtregels die in ons land en internationaal voor
financiële instellingen en dus ook voor kredietunies gelden. Onze Tweede Kamer heeft hiermee visie getoond
door kredietunies de ruimte te bieden buiten de knellende regels van de WfT te kunnen groeien. Ook een tweede
belemmering, de financiering van opstartkosten, wordt weggenomen. We verwachten dat kredietunies nu
sneller opgericht kunnen worden en deze zich volledig kunnen weiden aan ledenwerving, funding en
kredietverlening. Zo wordt MKB ondernemers een reële alternatieve financieringsbron geboden en worden groei
en werkgelegenheid bevorderd. We hebben tot nu toe tien kredietunies opgericht. VKN voorziet voor dit jaar de
oprichting van nog tien kredietunies, en 100 voor de komende vijf jaar bij thans 158 aanvragen. Moge deze
mijlpaal het begin zijn van een groot aantal bloeiende kredietunies in ons land. De VKN wil haar bijdrage daar
graag aan leveren.”
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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 is lid van de
World Council of Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

