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Arnoud de Roy
van Zuydewijn
Voorzitter raad
van Toezicht
Arnoud de Roy van
Zuydewijn is door de
Ledenvergadering van
14 juni j.l., benoemd tot
Voorzitter van de Raad van
Toezicht van Kredietunie
Nederland.
Zijn aandachtsgebied is in
eerste instantie Strategie,
Communicatie, Marketing, en
Sponsoring.
Arnoud (62) studeerde
economie en bedrijfskunde
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Vanaf 1984
werkte hij een groot aantal
jaren in diverse functies in
binnen- en buitenland bij de
ABN AMRO Bank. In
verschillende
(directie)functies in het
kantorennet had hij
commerciële
verantwoordelijkheid voor
zakelijke, particuliere en
vermogende klanten. Op het
hoofdkantoor was hij
CFO/COO Private Clients
Nederland, een nieuw
opgerichte business unit. Als
COO International Private
Banking en CFO/COO ABN
AMRO België was hij direct
betrokken bij de opsplitsing
van de bank.
Maatschappelijke
betrokkenheid is voor Arnoud

Verenigingsnieuws
Op 14 juni organiseerde Kredietunie Nederland haar negentiende Algemene Ledenvergadering,
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is goedgekeurd, het Bestuur en de Raad van Toezicht
zijn gedéchargeerd voor het gedurende 2016 gevoerde beleid en het daarop toegepaste
toezicht. Het Bestuur heeft de leden opgeroepen kandidaten voor te stellen voor
bestuursfuncties en voor de kascommissie. Van drie bestuursleden en twee leden van de
kascommissie is onder dankzegging afscheid genomen. Aansluitend vond het symposium
"Values in Banking" plaats, gehouden bij de Volksbank te Utrecht . Onder leiding van de
dagvoorzitter Arnoud de Roy van Zuydewijn (Voorzitter Raad van Toezicht KN) gaven Maurice
Oostendorp, Onno Ruding , Matthijs Bouman, Hans Bergsma, Ronald Seinen en Roland Lampe
hun visie over waardenontwikkeling bij financiële instellingen in Nederland.
Onze gastheer Maurice Oostendorp (directievoorzitter van de
Volksbank) heette de aanwezigen hartelijk welkom en stond stil bij de
historie van de Volksbank, het heden en de toekomstige nieuwe
positionering, waarbij de kernwaarden van de bank en van alle
merken die de bank voert, een belangrijk plaats zullen krijgen.
Onno Ruding, betrokken bij de
totstandkoming van de Wet Toezicht
Kredietunies (WtK) memoreerde dat
“ De discussie die momenteel plaatsvindt in Europa, maar ook
in ons land over de aard van toezicht op financiële instellingen:
principle based of rules based, geen kwestie is van of-of, maar
van en-en. Na de laatste financiële crises dreigen we terecht
te komen in rules-based toezicht. Naast transaction- banking
vergt lange - termijn relationship banking weer meer aandacht.

Matthijs Bouman (econoom en journalist) vroeg zich af“ Als
het zo goed gaat met de economie, waarom groeit de
kredietverlening dan nog niet? Groeien zonder krediet
werkt niet! Uit onderzoek van het Internationaal Monetair
Fonds uit 2013 blijkt dat dergelijke krediet-loze groei
meestal niet al te krachtig is. Zonder nieuwe leningen aan
bedrijven, voor nieuwe investeringen, gaan de lichten al
snel weer op oranje”.
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altijd een vaste waarde
geweest. Hij is bestuurslid (en
soms mede-oprichter)
geweest van verschillende
verenigingen en stichtingen,
waaronder de “Koninklijke” in

Hans Bergsma, Directeur gebiedscoöperatie

Dordrecht, de Vrienden van
het Dordrechts Museum en
KiKa, waar hij vanaf de
oprichting 10 jaar
penningmeester was. Hij is
thans voorzitter van SRG
Aangepaste Vakanties en
D66 Amsterdam Oost.
Daarnaast is hij bestuurslid
van de Stichting Kathedrale
Basiliek Sint Bavo, de

waardenpatronen bij de Kredietunie Westerkwartier en

Stichting Niet Blind en de
NBAV, de Nederlandse
Branchevereniging voor
Aangepaste Vakanties.
Arnoud is een optimist die er
van overtuigd is dat de wereld
echt een beetje beter kan
worden als iedereen een

Westerkwartier en Ronald Seinen, Voorzitter
Kredietunie Westerkwartier benadrukten dat” de kracht
van samenwerking zit in gemeenschappelijke waarden;
er zijn overeenkomsten en verschillen in
de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, maar de kern van
de coöperatie is gelijk”.
Roland Lampe, bestuurder en directeur van KN gaf de
stand van zaken weer bij kredietunies: “internationaal
geaccepteerde regels governance, compliance,
gedragscode en regels voor een behoorlijke
bedrijfsvoering zijn van toepassing bij kredietunies in
Nederland. KN heeft nu 27 kredietunies opgericht, 21
leden, 8 aspirant-leden, 32 prospects, 105 suspects en
17 projectleiders;. Door alle Common Bond Kredietunies
samen is in twee en half jaar ruim € 6 miljoen aan kredieten verstrekt. In totaal hebben zo’n 600
MKB ondernemers gemiddeld € 10.000,- aan de gemeenschappelijke kas van hun kredietunie
toevertrouwd. Met elkaar hebben zij zo 250 arbeidsplaatsen gecreëerd of behouden. We richten
ons samen met onze leden op MKB ondernemers en bieden hen Hoop (op financiering van
groeiplannen), Vertrouwen (de ondernemer wordt lid van de common bond) en Coaching

steentje bijdraagt. Zijn motto:
Kijk niet naar wat niet kan,

(ervaren sparende leden ondersteunen beginnende ondernemers met kennis, ervaring en
netwerken); de ondernemer staat er daarbij niet alleen voor”.

maar doe wat je wel kunt en
geniet daarvan. Arnoud wil

Tijdens de Panel discussie werd antwoord gegeven op de vraag waarom het zo lang duurt

met die instelling zijn kennis,
ervaring en netwerk inzetten

voordat kredietunies van de grond en aan de gang komen. Roland Lampe: “het op- en inrichten

voor kredietunies in
Nederland en daarmee voor

van kredietunies is geen sine cure. Het gaat om instellingen die met geld van anderen werken
en dat schept bijzondere verantwoordelijkheden, “checks and balances”. Met elkaar zijn stevige

MKB ondernemers op zoek

stappen gezet. Samen met bekende marktpartijen als onze strategische partners zijn wij op weg

naar werkkapitaal.

naar nog meer kredietunies voor toegankelijker kredietverlening aan het MKB”.

linkedin.com/in/arnoud-deroy-van-zuydewijn-5a834a8

_____________________________________________________________________________
Voor foto’s met dank aan Walter Sietinga en Marco Keyzer, zie http://bit.ly/2sEg8gx . De
presentaties kunt u vinden op: http://www.dekredietunie.nl/leden/.

Kredietunie Nederland (KN)
is op 1 augustus 2013
opgericht. KN 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

Gedurende het tweede kwartaal van 2017 heeft een aantal van onze leden Algemene
Ledenvergaderingen gehouden, sommige voor het eerst, enkele voor de tweede of derde maal.
De algemene indruk is dat kredietverstrekkende leden een bevredigend resultaat konden laten
zien. Hier en daar vinden stapelfinancieringen plaats met banken. Daarbij is vooral de coaching,
het relatiebeheer dat kredietunies bieden een belangrijk pluspunt, juist ook om het kredietrisico
te kunnen beperken. Immers, een coach zit voor een deel met zijn eigen spaargeld in een
krediet en zal er alles aan doen om de kwaliteit van het verstrekte krediet te waarborgen. Het is
in zijn/haar eigen belang om kennis, ervaring en netwerken met een kredietnemend lid te delen.
Het vinden van kredietwaardige MKB ondernemers is voor velen nog een probleem. De geringe
naamsbekendheid van kredietunies speelt hierbij een beperkende rol. Kredietunie Nederland is
een nieuw initiatief gestart om haar positionering te verscherpen en zich samen met haar leden
te richten op onze doelgroep binnen het MKB. We doen dit onder meer door via enquêtes
onderzoek te doen naar de redenen waarom MKB ondernemers tot nu toe een krediet van een
kredietunie ontvingen en hoe zij dit ervaren, zie http://bit.ly/2nThC4P .
Samen met onze partners ABN-AMRO bank Foundation, Price Waterhouse Coopers en BDO
Accountants zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de modules uit onze Toolbox:
Riskmanagement, Kredietanalyse en Kredietbeheer, Administratieve Organisatie en Interne
Controle. Zo is een geschikt rekeningschema ontworpen, dat door onze leden voor verschillende
boekhoudprogramma's gebruikt kan worden, is er een evaluatie gemaakt van de verschillende
boekhoudprogramma's, inclusief ledenadministratie en leningenadministratie. Naar verwachting
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kunnen deze modules voor het einde van dit jaar worden opgeleverd.

integer, transparant en
controleerbaar. Een
kredietunie bevordert
daarmee de

Wettelijk Kader

lotsverbondenheid en

Sommige leden ervaren een ongelijk speelveld met de banken, die over goedkope leningen

onderlinge solidariteit tussen
kredietgevers en

beschikken van de Europese Investerings Bank en die dit rentevoordeel dienen door te geven

kredietnemers (samen uit,
samen thuis), heeft geen
winstoogmerk en is op
democratische leest
geschoeid.
KN is een boetiek:
-een keurmerk voor
verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor integere,

aan het MKB. Wij zijn hierover met EIB in overleg getreden om te zien of dit speelveld
evenwichting gemaakt kan worden door bijvoorbeeld een MKB Co-financieringsfonds.

Internationale Ontwikkelingen
BRUSSELS, Belgium — The European Parliament Credit Union Interest Group met on 10 May
to discuss how European Union policy can support increased access to credit union services in
Europe. The Interest Group, a caucus for Members of the European Parliament (MEP) who
support credit unions, held the meeting at the European Parliament's Espace Léopold in
Brussels. MEP Marian Harkin (Republic of Ireland), who is Co-Chair of the Interest Group, and

transparante bedrijfsvoering

MEP Paul Tang (the Netherlands), who is Vice-Chair of the Interest Group, both spoke in support
of reducing regulatory burdens on credit unions so that more ordinary Europeans have access to
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not-for-profit credit union services such as loans, savings, and current account products.

Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
rlampe@dekredietunie.nl

Larisa Dragomir, policy officer for the European Commission’s Directorate
General on Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union,
addressed the Interest Group to discuss the European Commission’s recent
proposal to exempt credit unions in the Netherlands and Croatia from the
European Union’s Capital Requirements Directive IV, which is Europe’s
version of the Basel III risk-based capital and liquidity standard. Credit unions
are already exempt from Europe’s Basel III rules in other European Union
member states including Estonia, the Republic of Ireland, Poland, and the United Kingdom.
After a round of presentations on the various ENCU delegations present (NACSCU, ABCUL,
ILCU, WOCCU and ENCU) DG GROW representatives delved into a description of COSME
Financial Instruments http://bit.ly/2smLJ2C, its scope, the size of the funds available, the function
of financial intermediaries, the assessment process required to go through if interested in credit
enhancements etc. Instruments under COSME’s Loan Guarantee Fund (its largest fund) would
be available to all current ENCU members lending to SMEs. The rationale as to what constitutes
SME lending is rather flexible according to Mrs Bartels which is relatively good news for ENCU.
COSME’s Loan Guarantee Fund (LGF) most important criteria seems to revolve around the idea
of risk and one’s threshold for it. One’s risk profile or willingness to take on risk is highly
correlated with one’s attractiveness for funding under the LGF. Portfolio composition and
available quality data are also important factors to eligibility. Assessment periods are heavily
dependent on the available data but fast tracked applications can be concluded under 3-4
months. The LGF has no particular minimum or maximum allocations for deals. This is to allow
for the necessary flexibility to provide support
efficiently across a number of often significantly
diverse geographies. According to Mrs Bartels,
recent history has shown a decent pick-up in the
use of COSME’s LGF in the Netherlands and in
Ireland but available opportunities have yet to
pick-up in the UK and the rest of the EU. ENCU
members would be encouraged to look into the
potential credit enhancements offered by the
LGF and to consequently consider active engagement.http://bit.ly/2s1Ojf9. Mrs. Bartels has
personally offered to be a speaker at our next EPCUIG event in order to further promote
COSME’s Financial Instruments to ENCU members. In the meantime she has provided us with
the contact details of the Head of EU Guarantee Facilities at the European Investment Funds
(EIF). The latter is the European agency charged with administering the transactions sanctioned
by the LGF under the EC’s supervision.Download here the list of financial intermediaries .
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