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Verenigingsnieuws
Op 2 juni a.s. hebben wij bij Triodosbank in Zeist een Algemene Leden
Vergadering gehouden en aansluitend een openbare Jaarvergadering in de
vorm van een Symposium onder het motto: “De Common Bond in MKB

Onno Ruding

Kredietverlening”. Voor dit Symposium spraken Onno Ruding, Herman
Wijffels, Henk Nijboer (PvdA, TK) en Matthijs Bierman (Directeur Triodosbank
Nederland); Triodosbank was gastheer. Er waren 90 deelnemers, zie:
http://bit.ly/2965cwY

Op de ledenvergadering van 2 juni is onze nieuwe naam bekend gemaakt:
Kredietunie Nederland; deze naam klinkt korter en duidelijker dan de
Vereniging van Kredietunies in Nederland. Dit betekent aanpassing van

brochures, visitekaartjes, huisstijl, etc. Onze website is volledig vernieuwd en
gemakkelijker toegankelijk gemaakt: www.kredietunienederland.nl . We
vermelden op onze website ook Common Bond Kredietunies die lid zijn van
VSK.

Tevens heeft het bestuur bekend gemaakt dat KN/DKbv niet meer met
betaalde krachten gaat werken, maar uitsluitend met vrijwilligers.

Michiel Werkman heeft een functie aanvaard bij de Raad van Advies van KN,
van waaruit hij zich zal bezig houden met Communicatie, Marketing en
Positionering. Jeanne Tousain zal als Projectbegeleider namens DKbv een

Herman Wijffels

aantal lokale projectleiders bij initiatieven in Noord-Brabant gaan
ondersteunen.

Via de Stichting Doet in
Den Haag hebben we voor
KN twee vrijwilligers aan
kunnen trekken: Anne
Genders voor de functie
van Management
Assistente en John
Beckers als Operations
Manager. Anne was eerder
o.a. Medewerker Facilitair Management bij

Henk Nijboer

de Technische Universiteit Delft, Project Coördinator bij Carerix en Consultant
Facility Management bij TOPdesk. Anne gaat de besturen en directies
ondersteunen van zowel de Vereniging, als van De Kredietunie bv. John is van
huis uit Psycholoog. Zijn motto is "structuur schept vrijheid en ruimte", met als
uitgangspunten respect voor de ander, vizier op resultaten, relativering en
humor, maar ook committment aan afspraken. "Ik heb gevoel voor wat
mensen motiveert, beschik over analytisch -strategische vaardigheden en
combineer psychologische en bedrijfskundige kennis". John heeft
werkervaring als arbeidsdeskundige, reintegratieconsulent,
arbeidsbemiddelaar, coach, loopbaanadviseur, recruiter, online marketeer. Zijn
hobby is Crowdfunding. John gaat ons helpen bij de actualisering va ons
integriteitsdossier, bij de coördinatie van de Toolbox en in het algemeen bij de
bedrijfsvoering van de Vereniging.

Matthijs Bierman

Ontwikkeling netwerk

Matthijs Bierman:

Er zijn nu 210 aanvragen (180 suspects, 30 prospects) binnengekomen bij

'Biodiversiteit in de financiële

VKN voor assistentie, ondersteuning, advies en begeleiding bij het oprichten

sector': “ Triodos kijkt vooral

van een kredietunie. We hebben 25 projectleiders die willen helpen bij de

naar de “impact” van haar

oprichting. Op 30 juni vond het zevende projectleidersoverleg plaats bij ons lid

activiteiten, het realiseren
van sociale en ecologische
meerwaarde; Triodos steunt
duurzame ondernemers die
actief zijn in de reële
economie, zodat ze reële
impact kunnen leveren aan

Kredietunie Almere. Het is daarbij vooral de bedoeling dat kennis en ervaring
vanuit de praktijk wordt uitgewisseld.

En aantal kredietunies is begonnen met daadwerkelijke kredietverlening. We
schatten per ultimo juni voor een bedrag van 680.000,- door leden van VKN
aan kredieten is uitgezet. Op onze website wordt een bloemlezing van
verstrekte kredieten weergegeven van alle common bond kredietunies in
Nederland: http://bit.ly/1Ti6dkZ we schatten dat alle Common Bond

de samenleving”. Onno

kredietunies per eind mei voor een bedrag van € 4,5 miljoen kredieten hebben

Ruding, betrokken bij de

verstrekt en 200 FTE hebben geschapen, c.q. behouden.

totstandkoming van de Wet
Toezicht Kredietunies (WtK):

Nieuws van de leden

“ Het Ministerie van

Kredietunie Eemsregio u.a., opgericht door 9 ondernemers in april 2014, heeft

Economische Zaken, De

inmiddels 42 leden. Er zijn momenteel 12 kredieten

Nederlandsche Bank en de

verstrekt. http://www.kredietunie-eemsregio.nl/

AFM doen te weinig ter
bevordering van oprichting

Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer heeft een website, bestuur en een

van nieuwe kredietunies

kredietcommissie en is bezig haar eerste krediet te

conform de WTK ”. Herman

verstrekken.http://dekvo.nl/

Wijffels: "Kredietunies: teken
van de tijd waarin wij leven”:
“de historie leert ons dat
lokale en sociale intelligentie
veel meer solide is dan
systeem intelligentie". Henk
Nijboer: “Naar een bredere
financiering van het MKB”:

Kredietunie Enschede heeft o.l.v. voorzitter en
projectleider Clemens Klappe een initiatiefgroep
geformeerd, een website gebouwd en heeft enkele
kredietaanvragen in behandeling.
http://www.kredietunie-enschede.nl/

Kredietunie Almere is op- en ingericht; projectleider Ben
Scholten denkt deze zomer het eerste krediet te kunnen verstrekken.

“Waarom duurt het zo lang
voordat er veel meer

Kredietunie Zwolle heeft een website en een businessplan opgesteld en is

kredietunies komen?”

bezig met de formatie van de initiatiefgroep; De relatie met de businessclub
van PEC Zwolle is hoopgevend.

Tijdens de Panel discussie

Kredietunie Amsterdam is bezig met een doorstart o.l.v. kwartiermaker Amos

met voornoemde sprekers,

Frank; er is een nieuw bestuur geformeerd met ondersteuning van MKB

KN Voorzitter Fred Bagnay ,

Amsterdam. Na de zomer een eerste krediet.

Roland Lampe en Michiel
Werkman, werd onder leiding

Kredietunie Zaanstad-NH is bezig met een verdere formatie van het bestuur

van Jan Vis (eveneens nauw

en een eerste kredietverstrekking;

betrokken bij de
totstandkoming van de WtK)
antwoord gegeven op de
vraag van Henk Nijboer en
ontstond een levendige
discussie over de wettelijke
basis en het belang van
kredietunies voor het mkb in
Nederland. Roland Lampe:
“Ons hebben ruim 200
aanvragen voor het oprichten

Kredietunie Alkmaar hield op 19 april, samen met Kredietunie Zaanstad, een

van een kredietunie bereikt.

kick-off meeting in het AFAS stadion; Alkmaar is bezig een bestuur te

Onze ambitie is om in 2020

formeren o.l.v. projectleider Gerda Nobel.

meer dan 100 werkende
kredietunies te hebben, met

Kredietunie Oostland, heeft haar tweede en derde krediet verstrekt.

minimaal € 300 miljoen
uitstaande kredieten. Er zijn
nu al 27 lokale
kwartiermakers, die ons
daarbij helpen. Met elkaar
zijn stevige stappen gezet.

Kredietunie Haaglanden is op- en ingericht, behandelt een eerste
kredietaanvraag.

Kredietunie Westland is met ondersteuning van Joost Verheijen op- en
ingericht; deze zomer wordt een eerste krediet verstrekt. Rabobank Westland
is sponsor, er is ook contact gelegd met Univé Zuid-Holland.

Door alle Common Bond
Kredietunies samen is in

Kredietunie Rotterdam, heeft een bestuur geformeerd o.l.v. de ex-voorzitter

anderhalf jaar al € 4,5

van MKB-Rotterdam Henk van der Beek. Projectleider Cees Vingerling is

miljoen aan kredieten

bezig met de verdere inrichting van de kredietunie.

verstrekt. In totaal hebben
zo’n 500 mkb ondernemers

Kredietunie Regio Tilburg, bestuur functioneert is bezig haar eerste krediet te

gemiddeld € 10.000,- aan de

verstrekken.

gemeenschappelijke kas van
hun kredietunie

Kredietunie Breda, is onder leiding van penningmeester Robert van der Jagt,

toevertrouwd. Met elkaar

ondersteund door projectleider Jeanne Tousain bezig met een doorstart.
Nederlandse Kredietunie voor Duurzame Ondernemers ontwikkelt zich

hebben zij zo 200

gestaag; het bestuur richt zich vooral op duurzame ondernemers en

arbeidsplaatsen gecreëerd of

ketenfinanciering.

behouden. Samen met
bekende marktpartijen als

Nieuws van de Werkgroepen

onze strategische partners

Op 19 mei vond het zesde Bestuursadviseurs Overleg plaats bij SNS bank te

zijn wij op weg naar nog

Utrecht. Het verslag is beschikbaar. Gertjan de Vink is bereid dit project en

meer kredietunies voor
toegankelijker

deze werkgroepen verder te gaan coördineren. John Beckers heeft
aangegeven daarbij te willen helpen.

kredietverlening aan het
MKB”.

Wettelijk Kader
De Wet Toezicht Kredietunie (WtK) is weliswaar per 1 januari 2016 van kracht
geworden, maar Eurocommissaris Sir Jonathan Hill moet de Nederlandse
regeling nog aanmelden in het uitzonderingenregister CRD IV. Jonathan Hill is
van op 25 juni j.l. opgestapt als Eurocommissaris vanwege de uitslag van het
Britse referendum http://bit.ly/28Yij4t . Het is onzeker hoe de Nederlandse
regeling nu verder wordt geïntegreerd.
De Nederlandsche Bank is begonnen een liquiditeitsregeling voor kredietunies
te ontwerpen, die meer dan € 10 miljoen opvorderbare gelden onder zich
hebben.

Internationale Ontwikkelingen
16 april 2016:

Kredietunie Nederland

2015 Spring meeting of EPCUIG - Event summary

(KN) is op 1 augustus 2013

The European Parliament Credit Union Interest Group met on 16 April

opgericht. KN wil zo dicht

between 9:00 and 11:00 in Brussels to discuss regulatory burdens and

mogelijk bij het

financial inclusion. After a short welcome note by European Parliament Vice

oorspronkelijk concept van

President Czarnecki Ryszard, the credit union representatives shared

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

examples regarding efforts undertaken on financial inclusion in Estonia, Great
Britain, Ireland, the Republic of Macedonia, Poland and Romania.
http://bit.ly/294dtAJ

21 april 2016:
VIENNA — World Council of Credit Unions (World Council) made oral
comments on how updated guidance from the Financial Action Task Force can
help credit unions preserve access to correspondent banking services, as part
of a consultative meeting held April 18–20 at the United Nations Office on

bedrijfsvoering etc.): van,

Drugs and Crime in Vienna, Austria.

voor en door ondernemers,

The Task Force, an inter-governmental body that sets anti-money

compact, integer, transparant

laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) rules at the global

en controleerbaar. Een

level, is considering issuing new guidance to clarify banks' AML/CFT

kredietunie bevordert

responsibilities when they act as a correspondent for credit unions and other

daarmee de

financial institutions. http://bit.ly/294VtZ1

lotsverbondenheid en
onderlinge solidariteit tussen
kredietgevers en
kredietnemers (samen uit,
samen thuis), heeft geen
winstoogmerk en is op
democratische leest

28 april 2016:
BRUSSELS — The European Parliament Credit Union Interest Group, a
caucus for Members of the European Parliament (MEPs), met with credit union
leaders at the European Parliament's Espace Léopold this week to discuss
how digital credit union services can provide European consumers with greater
access to loans, savings and payments services at fair rates.
http://bit.ly/296qHjJ

geschoeid.
24 juni 2016:

KN is een boetiek:

The European Network of Credit Unions (ENCU) wishes to thank the

-een keurmerk voor

European Commission for the opportunity to

verantwoorde

comment on the European Union’s implementation

kredietverlening en

of the Basel III Net Stable Funding Ratio (NSFR)

-een waarborg voor

and its impact on credit unions. ENCU represents

integere, transparante bedrijf

more than 1,500 cooperative credit unions in

svoering

Estonia, Ireland, FYR Macedonia, the Netherlands,
Poland, Romania, Ukraine and the United Kingdom

Nieuwsbrief nummer 16

with approximately €21 billion in total assets. Our member credit unions serve

30 juni 2016

over 7 million physical Europeans, many of whom are people of modest

Voor nadere informatie:

means or small business owners. http://bit.ly/29bw9kG
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