Nieuwsbrief van de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Neem voor
meer informatie contact met rlampe@dekredietunie.nl

Kun je de email niet goed lezen?
View it in your browser.

Follow on Twitter
Forward to a Friend

Nieuwsbrief 13, 30 september 2015.
Verenigingsnieuws
Wettelijk Kader
Het Ministerie van Financiën verwacht het besluit van de Europese Commissie om VKN op de uitzonderingenlijst CRD IV te krijgen in de

Van 7 tot 15 juli werd de 2015 World Credit
Union Conference & America’s Credit Union
Conference gehouden:
DENVER (7/14/15)Speaking before what he
called the global credit union movement’s
“gathering of tribes” and “our meeting of the
clans”, Brian Branch praised his membership
for enduring, transcending borders and
helping improve members’ financial lives
during times of societal transition. The
president/CEO of the World Council of Credit
Unions said the 3,000 delegates from 61
countries at the conference, being held in
conjunction with CUNA’s America’s Credit
Union Conference, “have much more in
common than in contrast.” Branch noted that
worldwide 57,000 credit unions and mutuals
serve 217 million members. “Ours is a global
community,” he said.
The climate of the regulatory environment is
often set at the global level, and Branch said it
is the World Council’s job to maintain dialogue
with global regulators. “The bulk of that
discussion is how to protect credit unions and
mutuals from that increasing burden of
regulatory compliance that provides, one,
obstacles from serving our members best
interests and, two, makes it too costly provide
service to those on which we focus much of
our mission.” Innovation in technology is
driven by consumer demand for convenience
and ease of access. These innovations are not
just a challenge but an opportunity for growth,
Branch said.
“The digital revolution has been a tremendous
motor for outreach and service to our mission,”
Branch said. He added that through
innovations, credit unions “empower ordinary,
common people all over the world, feeding
families and helping parents provide children
more prosperous lives then they have
themselves.” For that reason, the credit union
model has transcended borders, religions and
cultures, he said. “What makes credit unions
different is the passion we have to provide
service to our members,” Branch said. “We see
it when we put benefit of members before the
profits of institution.” Branch said the World
Council last year set a goal of reaching 260
million members by 2020. With 217 million
members currently, the world’s credit unions
are well ahead of that pace.
“You improve lives,” Branch said. “That’s what
credit unions do; that’s what credit unions do in
their communities.”
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maand oktober. De internationale definitie van een kredietunie, die in de WTK is opgenomen luidt: Een coöperatieve kredietvereniging van
ondernemers, zonder winstoogmerk met zetel in Nederland, die haar bedrijf maakt van het in ontvangst nemen van opvorderbare gelden
van haar leden, die op grond van hun beroep, bedrijf, of vestigingsplaats zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, en het
voor rekening van de coöperatie verrichten van kredietuitzettingen aan de leden, die het krediet aanwenden voor de uitoefening van hun
beroep of bedrijf. Krediet coöperaties, die zich niet aan deze definitie houden, mogen niettemin de naam kredietunie voeren. De naam
kredietunie wordt in de wet niet beschermd. Dit leidt tot veel misverstanden bij MKB ondernemers, soms werkt het misleidend, in ieder
geval marktverstorend. VKN voert gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken, met De Nederlandsche Bank, AFM en de
Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties om te een oplossing te komen.

Ministeries, Toezichthouders,
VKN heeft op 30 juni brieven geschreven aan Minister Kamp om een aantal onduidelijkheden, die n.a.v. de Wet Toezicht Kredietunies
ontstaan zijn, weg te nemen. Op 4 september heeft VKN deze brieven met MinEZ besproken. Onzerzijds is gesteld dat de werking van de
common bond als hoeksteen voor iedere kredietunie essentieel is. Binnen de kredietunie moet men elkaar kennen, het krediet moet een
gezicht hebben. De gesprekken met het Ministerie lopen nog.

VKN is partner van de Nationale Financieringswijzer, die op 21 september 2015 tijdens een topoverleg over de financiering van het mkb
door Minister Kamp werd gelanceerd. De NFW is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, MKBNederland, VNONCW en
het ministerie van Economische Zaken. Het digitale platform is bedoeld om ondernemers wegwijs te maken in de verschillende
financieringsvormen en eventuele stapel financiering te bevorderen http://www.nationalefinancieringswijzer.nl/ .

Positionering

Op 17 september heeft VKN een strategisch Overleg gevoerd tussen Bestuur, RvT en RvA. Hierin kwam onder meer aan de orde de relatie
met het Ministerie van Economische Zaken, het ondersteunen van leden bij de opbouw van de organisatie en bij kredietverlening, het
begrip van de common bond en de USP’s van VKN, het Marketing & Communicatieplan, de financiering van onze plannen. Eén van de
voorgenomen acties is dat Michiel Werkman en Pieter van den Ban een verkennend gesprek zullen aangaan met Samenwerkende
Kredietunies en Kredietcoöperaties teneinde de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Ontwikkeling netwerk
Er zijn nu 196 aanvragen binnengekomen bij VKN voor assistentie, ondersteuning, advies en begeleiding bij het oprichten van een
kredietunie. Een dertigtal initiatieven is geselecteerd, dat met begeleiding van De Kredietunie bv binnen een jaar tot oprichting kan gaan
besluiten. We hebben 25 projectleiders die willen helpen bij de oprichting.
Dit kwartaal werden door VKN de volgende acht kredietunies opgericht, (vorig kwartaal zes):
30 september Kredietunie Zwolle e.o. u.a.
29 september Kredietunie Almere e.o. u.a
7 september 2015: Kredietunie Noord Drenthe u.a.
2 september 2015: Kredietunie Gouda u.a.
26 augustus 2015: Kredietunie Heerenveen e.o. u.a.
25 augustus 2015: Kredietunie Rotterdam u.a.
18 augustus 2015: Kredietunie Breda e.o. u.a.
6 augustus 2015: Kredietunie Veenkoloniën u.a.
Er zijn nu in totaal 17 kredietunies opgericht; dit jaar hopen we een aantal van 20 te bereiken. En aantal kredietunies is begonnen met
daadwerkelijke kredietverlening.
Kredietunie Oostland, onder leiding van voorzitter Cor van der Wel, spant de kroon http://www.kredietunieoostland.nl/overons/ ; zij is
binnen zes maanden opgericht en heeft inmiddels haar eerste krediet versterkt. Univé ZuidHolland is lid van Kredietunie Oostland
geworden. Kredietunie Eemsregio, http://www.kredietunieeemsregio.nl/ is het verst ontwikkeld en verstrekte onlangs al haar achtste
krediet, onder leiding van Fred Bagnay, Edske Smit en Gerrit Jan Steenbergen. Univé Groningen is lid van Kredietunie Eemsregio. De
Kredietunie werkt o.m. samen met een aantal Gemeenten binnen haar werkgebied, de Provincie Groningen, Groningen Economic Board
en de NOM.

De Kredietunies ZaanstadNH en Stad Amsterdam hebben opstartsubsidies ad € 40.000, toegezegd gekregen van de Provincie Noord
Holland; Kredietunie Gooi & Vechtstreek heeft onlangs een aanvraag ingediend. Bij Kredietunie Stad Amsterdam is Carlien Roodink tot het
bestuur toegetreden http://kredietunie.amsterdam/ksanieuwsflitsjuli2015/; KSA zal dit jaar haar eerste krediet verstrekken. Univé Regio +

ondersteunt KSA facilitair en commercieel. Kredietunie Zaanstad NH heeft haar bestuur geformeerd en is bezig funding en leden te
werven; zij hoopt voor het eind van dit jaar haar eerste krediet te verstrekken. Bij Kredietunie Gooi & Vechtstreek is Directeur Bart Duurland
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aangesteld; KG&V heeft haar opstartfinanciering van negen Gooise Gemeenten weten te verkrijgen en zal eveneens binnen zes maanden
haar eerste krediet verstrekken.

Kredietunie Regio Tilburg, http://dekrt.nl/Overonsencontact/ maakte bekend dat zij haar opstartfinancieringskosten bij de Gemeente, bij
REAP en enkele instituten toegezegd heeft kunnen krijgen, vooral dankzij de vasthoudendheid van projectleider Linda Pijpers en het
bestuur o.l.v. Bart Taminiau. Zodra deze gelden ontvangen zijn, zal KRT met kredietverlening beginnen; er zijn enkele veelbelovende
kredietaanvragen binnen gekomen. Het gesprek met de Provincie NoordBrabant over opstartfinanciering en cofinanciering loopt nog.
Univé Het Zuiden is bezig commerciële ondersteuning te verzorgen.

Kredietunie Noord Drenthe is onder leiding van Henk Meijeringh op 7 september opgericht en heeft eveneens haar opstartkosten
gefinancierd kunnen krijgen bij Univé Noord Nederland, o.a. Gemeente Assen en Provincie Drenthe. Kredietunie Noord Drenthe zal dit jaar
nog met kredietverlening kunnen beginnen. Tot het bestuur zijn toegetreden Harry vd Pol en Marcel Dorenbos.

Credit Unions, thank you for your membership
and valuable contributions to the international
credit union community. Please accept your
2015 World Council membership certificate as
a symbol of your commitment to advancing
57,000 credit unions that serve 217 million
members in 105 countries. Last year World
Council introduced Vision 2020. Our objective
is to increase credit union membership to 260
million in 2020. What was a challenge in 2014
—and remains our goal for 2020—becomes a
campaign to expand financial inclusion with
cooperative values. The key to achieving this
vision is having the loyal support from
organizations like yours.
Thank you once again for your continuing
membership. Please contact me at
bbranch@woccu.org or +16083952007 if
there is anything I can do for you.
With much appreciation,
Brian Branch
President and CEO

Kredietunie Breda en omgeving,
http://www.kredietuniebreda.nl/overons/ organiseerde op 22
september een oriëntatiebijeenkomst in het stadhuis van
Breda. Projectleider Owen De Vries: "De Kredietunie Breda
e.o is er voor en door ondernemers. De Kredietunie gaat over
verbinding, samenwerking, solidariteit en voor een goed
ondernemersklimaat. Wat dat betreft sluit het Vondeliaanse
motto “De heijlige Eendraght is het Sout, dat Huijs en Stad in
Wesen houd” dat in de Raadszaal hangt, naadloos aan bij het
gedachtegoed van de Kredietunie Breda e.o."
Er was een grote opkomst; veel ondernemers bleken bereid
om hun schouders onder deze kredietunie te zetten op het
gebied van participatie in de besturing, funding en
lidmaatschap. Ook Kredietunie Breda hoopt dit jaar met
kredietverlening te kunnen beginnen. De Vries rondde zijn
presentatie af door te zeggen dat de Kredietunie een vorm is
van duurzaam bankieren en goed past in het veranderende
financieringslandschap. Univé Het Zuiden zal commerciële ondersteuning leveren.

De Gemeenteraad van Rotterdam en MKB Rotterdam zijn enthousiast over de mogelijkheden van Kredietunie Rotterdam; het initiatief staa
onder leiding van Arno Panis en Damo Holt. Binnenkort volgt een oriëntatiebijeenkomst voor Rotterdamse MKB ondernemers. Univé Zuid
Holland is bij de oprichting betrokken.
Remco Suchtelen van de Haare heeft het bestuur van Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer geformeerd en is bezig met financiering
en ledenwerving. KV&O zal binnen zes maanden haar eerste krediet kunnen verstrekken.
Kredietunie Haaglanden heeft haar bestuur geformeerd onder leiding van Paul van Joolingen en is bezig met fonds en ledenwerving, met
het oog op kredietverstrekking binnen zes maanden.
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Kredietunie Gouda is onder leiding van Cees Meijer bezig haar bestuur te formeren en heeft een oriëntatiebijeenkomst met Goudse
ondernemers bij de wethouder J.M. de Laat gehouden. Zowel van de kant van de Gemeente, als van Goudse ondernemers is er
enthousiaste belangstelling om van start te gaan met funding en ledenwerving. Ook hier is Univé ZuidHolland betrokken.
Ben Scholten heeft Kredietunie Almere geformeerd en een oriëntatiebijeenkomst op het stadhuis van Almere gehouden. Er blijkt bij de
Gemeente en Almeerse ondernemers grote belangstelling om verder te gaan met funding en ledenwerving.
De werkgroep CoFinanciering en PPS is onder leiding van Theo van den Bosch bezig haar inventarisatie van Private en Publieke

financieringstoezeggingen af te ronden. VKN spreekt met verschillende Institutionele Beleggers, Gemeenten en met de Provinciale Staten
van Groningen (regeling cofinanciering), Friesland, Flevoland, Drenthe, NoordBrabant, ZuidHolland en Limburg (regeling voor tien

kredietunies) en Noord Holland (regeling opstartkosten) om de oprichting van kredietunies in die Gemeenten en Provincies te
vergemakkelijken via bijdragen in de opstartkosten, c.q. het instellen van cofinancieringsfondsen. Ook zijn relaties ontstaan met Economic
Boards (Groningen, Twente) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (PPMOost, NOM, LIOF, ZuidVleugel) in het kader van
stapelfinanciering.
De werkgroep Kredietanalyse en –beheer onder leiding van Charles Jansen, zal bij het volgende Kredietunie Overleg haar resultaten
presenteren, voor de leden is inmiddels een volledige set van kredietdocumentatie beschikbaar, dat in samenwerking met BarentsKrans is
op en samengesteld. Ook de werkgroep Compliance en Riskmanagement o.l.v. Erik Staal zal haar eerste bevindingen presenteren.
Wij schatten dat Common Bond kredietunies per eind september 2015 voor een bedrag van circa € 2.500.000, aan kredieten hebben
verstrekt (vorig kwartaal € 1.800.000,).

Common Bond innovaties
De pilot met Fonds 1818 tot onderzoek naar de haalbaarheid van de verstrekking van microkrediet in en aantal Haagse wijken heeft het
stadium bereikt van overleg met de Gemeente Den Haag en de Haagse Gemeentelijke Kredietbank. Het gaat hier om kredietbedragen tot
maximaal € 25.000,. De pilot met Start Foundation voor een kredietunie voor MKB ondernemers met een afstand tot de markt (jonge
ondernemers en exgedetineerden) begint vorm te krijgen sinds het overleg met een aantal betrokken organisaties.
Samen met High Tech.nl ontwikkelt VKN het concept van de ParticipatieKredietunie, waarbij binnen de kredietunie sprake is van een
participatiekas en een kredietkas, maar waarbij heel uitdrukkelijk de common bond wordt gehandhaafd. Deze ParticipatieKredietunies zijn
bedoeld voor High Tech gebieden in Twente, Eindhoven en Delft.

Management kredietunies
Naar aanleiding van ons derde Kredietunie Overleg op 18 juni j.l. heeft VKN een aantal acties in gang gezet op het gebied van fiscaliteit,
administratieve en interne organisatie, riskmanagement en compliance, kredietbeoordeling en –beheer, leden en fondswerving,
communicatie en marketing.

Op 23 oktober a.s. wordt het vierde kredietunie Overleg gehouden te Zwolle (Kantoor Univé) waar behalve uitwisseling van kennis,
ervaring en netwerken ook enige presentaties gegeven zullen worden door bestuursadviseurs en leden. Op diezelfde dag en plaats vindt
voorafgaand een vergadering plaats van de RvT; daarnaast een Obligatiehouders overleg en een Algemene Ledenvergadering. De
uitnodigingen en agenda’s zijn rondgestuurd.

Activiteiten
VKN heeft de afgelopen drie maanden 46 (YTD 130) presentaties gegeven voor groepen van MKB ondernemers. Er zijn 1.353 abonnees
op de nieuwsbrief en 441 volgers op Twitter. De Kredietunie bv heeft nu 196 aanvragen; er zijn vijftien kredietunie initiatieven die de
komende twee kwartalen kunnen worden opgericht. Het derde kwartaal heeft VKN voor een bedrag van € 1,3 miljoen (YTD € 9,5 miljoen)
kredietaanvragen ontvangen voor regio’s waar nog geen kredietunie actief is. Deze aanvragen worden door onze bestuursadviseur
Charles Jansen namens VKN en in overleg met kredietunieinitiatieven, zo goed mogelijk begeleid naar bancaire of andere financiering.

Strategische samenwerking, Sponsoring
VKN heeft dit kwartaal gesproken over strategische samenwerking met een aantal banken, stichtingen, institutionele beleggers en
crowdfunding platforms over samenwerking via stapel financiering, cofinanciering van kredietunies en om de tweede tranche van haar

onderhandse achtergestelde obligatie emissie te plaatsen. Sinds het aannemen van de Wet Toezicht Kredietunies zijn banken meer bereid
om samenwerking te zoeken met regionale kredietunies voor kredietverlening aan het MKB. Met name de coaching van kredietnemers,
waardoor het kredietrisico aanmerkelijk kleiner kan worden, is een belangrijke overweging in zulke vormen van samenwerking.
De verwachting is dat de WTK in oktober het groene licht krijgt van de Europese Commissie. We zullen daar intern, maar zeker ook naar
buiten toe passende ruchtbaarheid aan geven. De Wet is immers niet alleen een initiatief van VKN maar sluit ook naadloos aan bij de door
de VKN gehanteerde en gesteunde common bond kredietunies.

Prioriteiten

Als belangrijkste prioritieten voor het komend kwartaal ziet VKN: ondersteunen van leden bij kredietverlening in de breedste zin en bij het
managen van hun organisatie; uitwisseling van kennis, ervaring en netwerken onder de leden bevorderen; het organiseren van een ALV en
het kiezen van een Bestuur; het plaatsen van de tweede tranche van de obligatieemissie; het werven van strategische partners met
toegevoegde waarde; tenslotte het oprichten van een vijftal kredietunies, waarvan de initiatiefgroepen ver zijn gevorderd.
De verwachting is dat de WTK in oktober het groene licht krijgt van de Europese Commissie. We zullen daar intern, maar zeker ook naar
buiten toe passende ruchtbaarheid aan geven. De Wet is immers niet alleen een initiatief van VKN maar sluit ook naadloos aan bij de door
de VKN gehanteerde en gesteunde common bond kredietunies.

Internationale ontwikkelingen

The International Credit Union Regulators' Network (ICURN) Completes External Review of Central Bank of

Ireland Regulation of Credit Unions. Under the guidance of team leader Mary Martha Fortney, formerly
President/CEO of the National Association of State Credit Union Supervisors, a team of credentialed and expert
credit union regulators from Canada, the United Kingdom and the United States performed a rigorous assessment o
the legal, regulatory and prudential supervisory and regulatory framework in place to fulfill the Central Bank's
statutory mandate.

http://www.woccu.org/newsroom/releases/ICURN_Completes_External_Review_of_Central_Bank_of_Ireland_Regulation_of_Credit_Unions
ICURN is an independent international network of statutory credit union regulators that promotes the guidance given by the leaders of the
Group of 20 (G20) nations for greater international coordination among financial services regulators. ICURN was formed in 2007 and
currently has members in over 30 countries and jurisdictions. It facilitates the sharing of information and positions of common interest
among financial cooperatives, initiates research on financial cooperatives and their oversight, identifies best practices and provides direct
access to an exclusive forum for thought leaders worldwide on issues critical to sound credit union regulation.
Contact: Michael Edwards
Email: medwards@woccu.org
Phone: +12025086755
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