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Verenigingsnieuws

Margot Wanders
Adjunct Directeur
de Kredietunie bv
Margot is een
ondernemende
bedrijfsjurist die ervaring
heeft met uitgebreide
nationale en internationale
transacties en private
equity-beleggingen. "Ik heb
meerdere
(grensoverschrijdende)
projecten en de opstelling
van bedrijfsdocumenten in
verband daarmee, ook
onder de VS en diverse
Europese wetten, beheerd.
Mijn vorige ervaring omvat
het opstellen van

Van 23 tot 27 juli heeft Kredietunie Nederland (KN) de
jaarvergadering bijgewoond van de World Council of Credit
Unions in Wenen. Er waren circa 1.700 deelnemers uit 58
landen. Behalve de mogelijkheid om contacten te leggen
(wij hebben contacten met kredietunies in de VS, Canada,
Brazilie en
Curacoa verder
aangehaald),
werden
presentaties en
workshops
gehouden over
onderwerpen
als: groei strategie voor kredietunies, cyber security, social
media marketing, PR en PA (Advocacy), financiële
technologie, block chain, back-office systemen, digitale
strategie, management en trends in de markt, Voor
belangstellenden zijn presentaties beschikbaar.

contracten op het gebied
van bouw, telecom, IT (data
en hardware), grondstoffen
en de olie- en gasindustrie.
Mijn vorige werkgevers en
collega's beschrijven mij als
intelligent, ambitieus,
eenvoudig, assertief en
betrouwbaar. Ik kan nietstandaard oplossingen
creëren en daarbij mijn
kennis op andere gebieden
van wetten houden (dat wil
zeggen intellectuele
eigendom, IT, privacy en
arbeidsrecht). Ik ben sociaal
verloofd en ik heb de
afgelopen paar jaar
geconcentreerd op het
opbouwen van mijn eigen
praktijk. Ik heb en nog
steeds veel klanten van mijn
eigen praktijk Wanders
Legal adviseren. Mijn
klanten waarderen mijn
commerciële aanpak bij het
omgaan met juridische
problemen, mijn
pragmatische aanpak en
mijn voorkeur voor inhoud
over vorm". Margot werkte
eerder bij BarentsKrans,
Ploum Lodder Princen en
Bird & Bird.
Maatschappelijke
betrokkenheid is voor
Margot een vaste waarde.
Zij is bestuurslid
geweest van verschillende
verenigingen en stichtingen,
waaronder de UVON, Unie
van Vrouwelijke
Ondernemers in
Nederland, lid van AIJA
(Association Internationale

Op 28 Juli bezocht de Confederação
Brasileira das Cooperativas de Crédito Confebras delegatie Nederland (25 leden).
Brazilië heeft 603 kredietunies met meer
dan 7 miljoen leden en $ 23 miljard aan
activa. KN heeft een presentatie gegeven
over de ontwikkelingen van MKB
Kredietunies in Nederland en gesproken over
samenwerking m.b.t. de zogenaamde Member Business
Loans. Met name de coaching van, voor en door MKB
ondernemers en de lage default rates spraken tot de
verbeelding.
Van 18
tot 20

september heeft de Algemene Spaar-en Kredietcoöperatie
ACU Nederland bezocht. ACU is een kredietunie die
werkzaam is op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint
Eustatius en Aruba. Zij heeft meer dan 27.000 leden en een
balanstotaal van € 190 miljoen, voornamelijk bestaande uit
consumenten kredieten. Deze oriëntatiereis van ACU naar
Nederland was vooral gepland om inzicht te krijgen in de
hier te lande geldende regels voor kredietunies.
Kredietunie Nederland heeft op verzoek van ACU bezoeken
en presentaties georganiseerd bij ABN-AMRO Bank,
Topicus, BarentsKrans, De Nederlandsche Bank nv, AFM,
de Nationale Coöperatieve Raad en Univé. We zullen de
contacten met ACU verder ontwikkelen op weg naar
mogelijke samenwerking.
Op 2 augustus werd Kredietunie Leeuwarden
e.o.u.a.,opgericht en op 18 augustus Microkredietunie
Laak Den Haag u.a., totaal dit jaar 5 nieuwe leden. Vijf van
de 46 prospects kunnen dit jaar nog worden opgericht. KN
heeft het afgelopen kwartaal 17 presentaties gegeven voor
initiatiefgroepen in het land. Samen met KN zijn thans 29
projectleiders bezig om kredietunies op- en in te richten.
Common Bond kredietunies hebben per eind september
iets meer dan € 7 miljoen aan kredieten verstrekt en

des Jeunes Avocats) een
Internationaal netwerk van
(jonge) advocaten en Lid
van JCI (Junior Chamber
International),
internationale
netwerkorganisatie van
jonge professionals. Van
juli 2010 - mei 2014 was
Margot Bestuurslid van de
oprichting van de
Entrepreneur of the Year
Awards, regio Den Haag,
Nederland (Stichting
Ondernemersprijs
Haaglanden).
Margot wil met deze
instelling haar kennis,
ervaring en netwerk
inzetten voor kredietunies
in Nederland en daarmee
voor MKB ondernemers op
zoek naar
werkkapitaal. linkedin.com/i
n/margotwanders

creëerden 287 nieuwe banen.
Berry van Horrik (Kredietunie de Peel en
Participatiekredietunie Mainport Brabant) en Bart
Taminiau (Kredietunie Regio Tilburg) hebben aangegeven
bereid te zijn plaats te nemen in de Kascommissie van KN
voor 2016 en 2017. Over hun kandidatuur zal in de
Algemene Ledenvergadering van 26 oktober a.s. worden
gestemd.
Stagiair Abdul Hamze is voor de werkgroep positionering
bezig een enquête voor te bereiden voor kredietunies die
al krediet verstrekken, om erachter te komen welke
motieven bij leden van kredietunies belangrijk zijn om
geldgevend of kredietnemend lid te worden. De
uitkomsten van deze enquête zullen gedeeld worden met
de kredietunies die aan dit onderzoek mee doen.
Het onderzoek naar integriteit bij onze Vereniging en bij
onze leden vordert gestaag. Op onze aanstaande ALV
zullen wij hierover verslag doen. We zullen de ruimte
verkennen die de WfT, WtK, toezichthouders en de wet op
de privacy ons bieden, rekening houdend met de
proportionaliteit.
Onze Vereniging is not for profit en staat en valt met de
inzet van vrijwilligers:
http://www.dekredietunie.nl/ondernemers/vrijwilligers/.
Op onze website hebben wij een pagina ingeruimd voor
vacatures: http://www.dekredietunie.nl/overons/vacatures/. Onze leden kunnen hiervan ook
gebruikmaken.

Nieuws van de Leden

Kredietunie Nederland (KN)
is op 1 augustus 2013

Kredietunie Westland meldt: Met veel
enthousiasme kunnen we u laten weten
dat afgelopen juni en juli de eerste 2
kredietaanvragen zijn uitbetaald. Op dit
moment zijn er nog twee aanvragen in
behandeling die naar verwachting na deze
zomer eveneens verstrekt gaan worden. Een aantal leden
hebben geld geïnvesteerd om deze uitbetalingen mogelijk
te maken. Wij willen deze ‘funders’ hiervoor hartelijk
danken. Zonder ‘funding’ kan een kredietunie haar

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 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.
KN is een boetiek:
-een keurmerk voor
verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor
integere, transparante bedr
ijfsvoering
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Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
rlampe@dekredietunie.nl

activiteiten niet
uitvoeren. info@kredietuniewestland.nl ; http://www.kred
ietuniewestland.nl.
Afgelopen maand heeft de kredietunie
Slimgeld, actief in en voor ondernemers
vanuit de regio Groot Alkmaar, haar
eerste krediet verstrekt aan de
Heerhugowaardse ondernemer Rutger
Vlaming. Hiermee kan Rutger zijn nieuwe
concept voor het aanmeten door een
tailor van maatpakken verder vormgeven en van start gaan
met 2 trucks geleverd door Iveco en ingericht door
interieur designer Roman Levi, ook uit Heerhugowaard
https://www.facebook.com/suittruck/. Zie nieuwbericht:
http://bit.ly/2wnn6FF; http://www.kredietunieslimgeld.nl .
Edske Smit, Penningmeester van
Kredietunie Eemsregio zegt dat de
kredietverlening in de regio sinds het
begin van de zomer weer is
aangetrokken. Onlangs zijn kredieten
verstrekt aan een administratiekantoor
en een installatiebedrijf. Er is nog een
drietal aanvragen in behandeling. De
Kredietunie heeft nu 10 kredieten
verstrekt en voor circa 22 FTE
werkgelegenheid
geschapen. http://www.kredietunie-eemsregio.nl.

Wettelijk Kader
In het kader van het ongelijke speelveld met de banken,
die over goedkope leningen beschikken van de Europese
Investerings Bank en die dit rentevoordeel dienen door te
geven aan het MKB, heeft KN het afgelopen kwartaal
gesprekken gevoerd met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) en vertegenwoordigers van de EIB, om te
zien of dit speelveld evenwichtig gemaakt kan worden
door bijvoorbeeld het instellen van een MKB Cofinancieringsfonds. Enkele Provincies en Economic Boards
kennen dergelijke co-financieringsregelingen al. Hiermee

zouden kredietunies bijvoorbeeld de helft van alle
verstrekte kredieten door zo'n fonds gefinancierd kunnen
krijgen.
De European Bankers Association (EBA) is door de
Europese Commissie gevraagd om commentaar te geven
op de regels die worden opgesteld voor het Deposito
Garantie Stelsel (DGS), dat in alle EU landen moet gaan
gelden.Volgens de EBA vallen (grote) kredietunies ook
onder de werking van het DGS. Michael Edwards heeft
namens Europese kredietunies een lans gebroken voor
kleine kredietunies en voor nationale beslissingsmacht.
Onze stelling is dat kredietunies geen banken zijn en ook
niet mee kunnen betalen aan deconfitures van
systeembanken. In de VS en Canada dekken kredietunies
dit risico (tot $ 250.000,-) af via statelijke of nationale
Mutual Insurance Funds, zoals CUNA MUTUAL,
(https://www.cunamutual.com), waarbij jaarlijkse
overschotten met alle verzekerde kredietunies worden
gedeeld. Zie http://bit.ly/2fEpftL .
Binnen de BMKB regeling ( http://bit.ly/2yxVnTF) is enkele
jaren geleden via een Kamermotie een ruimte
gereserveerd van € 25 miljoen voor kredietunies die
verstrekte kredieten onder deze garantieregeling willen
brengen. Tot op heden is alleen Kredietunie Brabant door
RVO onder deze regeling geaccrediteerd. Qredits heeft een
oplossing gezocht in de z.g. COSME - Loan Guarantee
Facility (LGF) regeling http://bit.ly/1xpN9qQ, welke
regeling wordt uitgevoerd door het Europese
Investeringsfonds EIF.

Internationale Ontwikkelingen
Credit Unions and the Proposed
Amendments to the CRD
1. Credit unions play an
important role is promoting
financial inclusion in many EU
MemberStates, and the
European Network of Credit
Unions (ENCU) represents
credit unions in Estonia, the Republic of Ireland,
the Netherlands, Poland, Romania, the United
Kingdom, FYR Macedonia, and Ukraine. European

credit unions are very small compared to banks,
with an average asset size of only EUR 21 million in
total assets. Article 2(5) of the current CRD IV
exempts credit unions in many Member States
from the EU’s Basel III-based capital and liquidity
rules for banks.
2. The ENCU strongly supports the retention of the
CRD IV Article 2(5) exemption for creditunions and
would like to thank the European Commission (DG
FISMA) for extending the list of exempted credit
union Member States to the Netherlands and
Croatia.
3. The ENCU also strongly supports DG FISMA’s
proposed amendment to the Net StableFunding
Ratio regime for credit unions’ term deposits held
by banks that is consistent with the definitions
used in the EU’s Liquidity Coverage Ratio. Credit
unions’ deposits held by banks are sticky and
stable, and should receive treatment under the
Net Stable Funding Ratio that is consistent with the
Liquidity Coverage Ratio definitions.
4. Although the ENCU supports the possibility of a
streamlined procedure to grant additional CRD
exemptions to credit unions in Member States like
Romania in the future, we are concerned about
proposed sub paragraphs (d) and (g) of new Article
2(5b) as well as proposed new Article 2(5d):
- Sub paragraph 2(5b)(d) states that credit union
deposits need to be covered by deposit guarantee
schemes as required under the Deposit Guarantee
Scheme Directive. We do not support requiring all
credit union deposits to be guaranteed—i.e. that
credit unions would not be allowed to accept
deposits that are more than the amount covered
by the Guarantee Scheme—because this limitation
would undermine public confidence in credit
unions and is not necessary to achieve safe and
sound credit union prudential regulation.
- The ENCU does not support proposed sub
paragraph 2(5b)(g) because this paragraph’s limits
on credit unions’ maximum assets sizes as an
aggregate 3% percent of national GDP and a
maximum EUR 100 million in assets per institution
are not compatible with existing credit union sizes

in several Member States and would create
substantial regulatory uncertainty for credit
unions. Credit unions of any asset size should be
exempt.
- ENCU also does not support the 5-year review of
credit union CRD exemptions in proposed
paragraph 2(5d). Member States’ credit union CRD
exemptions should be permanent.
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