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Verenigingsnieuws
KPMG ontving ons op 24 november op
haar hoofdkantoor in Amstelveen voor
Gidget Brugman treedt toe tot Raad van

onze achtste Algemene

Advies van Kredietunie Nederland. Gidget

Ledenvergadering, waarin we onder meer

adviseert en procedeert op het gebied van

de begroting voor 2017 aan de leden

financieel recht. Zij voert (complexe) procedures,

hebben gepresenteerd. We hebben

individueel of collectief, over financiële

afscheid genomen van Gillis Hooft

onderwerpen, waaronder de aansprakelijkheid

Graafland, die te kennen heeft gegeven

van banken, vermogensbeheerders,

zijn werkzaamheden in onze Raad van

beleggingsondernemingen, verzekeraars en

Advies vanwege zijn leeftijd te willen

financiële dienstverleners. Haar cliënten bestaan

beëindigen. Gillis heeft ons sinds 2011

uit investeerders, beleggers, (financiële)

zeer geholpen bij de gesprekken met de

ondernemingen en consumenten. Voorts

Nederlandsche Bank nv en bij de AFM,

adviseert Gidget diverse ondernemingen op het

vanaf 2013 bij de totstandkoming van de

gebied van financieel toezicht en compliance

Wet Toezicht Kredietunies. Wij zijn Gillis

(Wet op het financieel toezicht). Zij focust zich op

hier erg erkentelijk voor en danken hem

beleggingsdienstverlening (MIFID),

zeer voor zijn betrokkenheid bij onze

beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS),

Vereniging. Gillis wordt in de Raad

betaaldienstverleners en financiële

opgevolgd door Gidget Brugman.

dienstverleners.
Een speciale expertise heeft Gidget op het

Het

gebied van alternatieve financieringen, zoals

laatste

crowdfunding, kredietunies, informal investments,
zelffinanciering van coöperaties en (mkb-)
obligaties. Zo was zij betrokken bij de
totstandkoming van de Wet toezicht Kredietunies.

kwartaal zijn drie kredietunies opgericht:

Wij hebben Gidget gevraagd de plaats van Gillis
in te nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat

Kredietunie de Brabantse Wal u.a.

Gidget onze Vereniging op juridisch gebied op de
juiste wijze zal en kan ondersteunen

onder projectleiding van Cor Willemse ,

Season’s Greetings
Best Wishes for

namens De Kredietunie bv begeleid door
Jeanne Tousain.

2017
Kredietunie Westerkwartier u.a. onder
If Children are our Future

projectbegeleiding van Ronald Seinen,

and they will inherit this Earth,

die hierin samen werkt met de

let them inherit a joyful asset,

gebiedscoöperatie Westerkwartier.

not a liability.

Kredietunie De
Peel u.a. onder

© G.M.Bakker, Detail of sculpture in Eglise de Saint

Didier de Clermont en Argonne, France.

projectbegeleiding
van Berry van
Horrik.
Wij feliciteren Cor,
Ronald en Berry
met deze bereikte mijlpalen. We wensen
de besturen van deze kredietunies veel

Kredietunie Nederland (KN) is op 1 augustus

succes toe op weg naar de eerste

2013 opgericht. KN wil zo dicht mogelijk bij het

kredieten. Dit jaar hebben we in totaal 5

oorspronkelijk concept van de kredietunie blijven,

nieuwe kredietunies kunnen helpen

op basis van de in ons land geldende wettelijke

oprichten, op een totaal van nu 25. Er zijn

regels en van internationaal geaccepteerde

in totaal 36 kredietunie initiatieven die

voorwaarden (“Governance”, “compliance”,

binnen een jaar opgericht kunnen

gedragscode, regels voor een behoorlijke

worden. Er zijn 10 geassocieerde leden.

bedrijfsvoering etc.): van, voor en door
ondernemers, compact, integer, transparant en
controleerbaar. Een kredietunie bevordert
daarmee de lotsverbondenheid en onderlinge

Op 29 september vond op ons initiatief

solidariteit tussen kredietgevers en

een eerste gesprek plaats met Jan

kredietnemers (samen uit, samen thuis), heeft

Kamminga over samenwerking tussen

geen winstoogmerk en is op democratische leest

VSK en KN. Ons uitgangspunt is dat we

geschoeid.

uitzicht moeten kunnen krijgen op het
veiligstellen van de financiering tot het

KN is een boetiek:

moment waarop er voldoende leden zijn

-een keurmerk voor verantwoorde krediet-

om de kosten van de vereniging uit

verlening en

contributies te kunnen betalen. We

-een waarborg voor

denken dat dit met 100 leden mogelijk

integere, transparante bedrijfsvoering

moet zijn. Daarnaast kan een bundeling
van krachten ons doel: het bieden van
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financieringsbron aan het MKB, eerder

Voor nadere informatie:

dichterbij brengen. We spraken af de

Roland Lampe,

mogelijkheden te laten onderzoeken door

Mesdagstraat 57

twee vertegenwoordigers van beide

2596XV Den Haag

kanten. Namens KN nemen onze
bestuurders Coos Oomen en Remco van

+31 0653200590,

Suchtelen van de Haare deel aan deze

rlampe@dekredietunie.nl

gesprekken, namens VSK Jan Fremeijer
(bestuur) en Peter de Groot (Adviseur). Er
hebben enkele gesprekken
plaatsgevonden. De resultaten zijn
hoopvol. Zodra er concrete
onderhandelingsresultaten zijn bereikt,
zullen wij deze aan de RvA en onze leden
voorleggen .

Ontwikkeling netwerk
En aantal kredietunies is begonnen met
daadwerkelijke kredietverlening. We
schatten dat per ultimo december voor
een bedrag van 970.000,- door leden van
KN aan kredieten is uitgezet en ongeveer
33 FTE geschapen, c.q. behouden. Op
onze website wordt een bloemlezing van
verstrekte kredieten weergegeven van
alle common bond kredietunies in
Nederland:http://bit.ly/1Ti6dkZ . Alle
Common Bond kredietunies samen
hebben per eind september voor een
bedrag van € 5,7 miljoen kredieten
verstrekt en 224 FTE hebben geschapen,
c.q. behouden.

Nieuws van de leden
Kredietunie Veenkoloniën &
Oostermoer GEMEENTE
STADSKANAAL – Het college draagt
€ 5.000 bij aan de oprichting van de
Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer.
Deze

Kredietuniefinanciert het midden- en
kleinbedrijf met een toekomstperspectief.
De Kredietunie kan makkelijker dan
banken overgaan tot financiering tot €
250.000,-. Het college vindt dat ook de
gemeente Stadskanaal baat heeft bij de
oprichting van de Kredietunie
Veenkoloniën & Oostermoer, omdat het
goed is voor de werkgelegenheid en
economie. Daarom draagt de gemeente
eenmalig bij aan de opstartkosten, net
zoals andere gemeenten dat doen.
Daarnaast heeft de Provincie Groningen
opstartsubsidie toegezegd evenals de
Rabobank Zuidoost-Groningen.
Kredietunie Slim Geld te Alkmaar in
Ondernemersbelang: Kredietunie Slim
Geld stimuleert met uitwisseling van
Kennis, Kunde en Geld de regionale
economie in “ondernemersbelang“
Investeren puur en alleen om eraan te
verdienen, tuurlijk, dat kan. Maar bij de
meeste investeerders spelen ook andere
aspecten een rol. Willen weten wat er met
je geld gedaan wordt kan een drijfveer
zijn, of helpen om een kansrijk innovatief

project te realiseren.” . Ed Nobel is

voorzitter van de kersverse coöperatie
Kredietunie Slimgeld uit Alkmaar. Doel
van de club: ondernemers uit de regio
Alkmaar (HAL en aangrenzende
Gemeenten) aan elkaar verbinden door
de een te laten investeren in het project
van de ander, maar tegelijkertijd ook een
impuls te geven aan een regionaal
netwerk van ondernemers en de
economie in Alkmaar en omstreken te
stimuleren. Het bestuur van Kredietunie
Slimgeld bestaat verder uit Teus
Olivierse, secretaris en Koen van der
Meer, penningmeester. Gerda Nobel was
intensief betrokken bij de oprichting:
Kredietunie Nederland benaderde haar
om een Alkmaarse tak op te zetten.
Kredietunie Enschede heeft o.l.v.
voorzitter en projectleider Clemens
Klappe een initiatiefgroep geformeerd,
een website gebouwd en heeft een
tweetal kredietaanvragen in behandeling
genomen.

Kredietunie Zaanstad-NH heeft deze
maand haar eerste krediet verstrekt aan
De Euforij Chocolade BV. Dit krediet
maakt deel uit van een pakket van
verkregen financieringen voor het
inrichten van een chocoladefabriek in
Wormerveer met installaties en machines.

Daarmee komt na langere tijd de
chocolade industrie weer terug in de
Zaanstreek.;

Kredietunie
Rotterdam,
heeft een

bestuurgeformeerd o.l.v. Arno Panis (oud
Rabobank) en Pieter van Klaveren van
MKB-Rotterdam; Kredietunie Rotterdam
heeft een subsidietoezegging gekregen
van de Gemeente Rotterdam en van
Rabobank Rotterdam.

Kredietunie Regio Tilburg, Na
toezeggingen van financiële steun door
de Gemeente Tilburg, MidpointBrabant,
het Spiegelglasfonds, het Tivolifonds en
de Provincie Noord-Brabant vond

dewerkelijke aftrap plaats tijdens de
bijeenkomst op 9 december 2015.
Inmiddels telt de vereniging voldoende
leden om daadwerkelijk kredieten te gaan
verstrekken. Verder hebben diverse
partijen kenbaar gemaakt lid te willen
worden. In het afgelopen semester zijn 15
financieringsaanvragen ontvangen
(cumulatief vanaf de oprichting zijn in
totaal 33 aanvragen de revue
gepasseerd).
Momenteel zijn nog 2 aanvragen in
behandeling. De verwachting is dat
minimaal één van deze 2 aanvragen
binnenkort tot een kredietverstrekking zal
leiden.

Wettelijk Kader
Op 15 en 16 november hebben wij
deelgenomen aan het najaarsoverleg van
de European Network of Credit Unions
(ENCU) te Brussel. Onderwerpen van
gesprek waren:



Europese Bankenunie,
Kapitaalmarkt Unie (Capital
Markets Union, CMU)



Deposit Guarantee Scheme
(DGS)



Customer Due Diligence
Regulation (Capital Requirements
Regulation - Prudential
requirements, CRR); Anti Money
Laundering Directive (AMLD)



NFSR 9 (The Net Stable Funding
Ratio)

Voor belangstellenden is een verslag
aanwezig. ENCU zal op een aantal CUgevoelige gebieden wijzigingsvoorstellen
indienen. Wij hebben kennis gemaakt met
een aantal EMP’s en met de European
Parliament Credit Union Interest Groep
(EPCUIG), een door WOCCU en ENCU
opgezette lobby club om de belangen van
Europese kredietunies onder de aandacht
van Europese Parlementariërs te
brengen. Wij hebben het bestuur van
ENCU geïntroduceerd bij EMP Esther de
Lange (CDA, o.a. Lid ECON Commissie
economische en monetaire zaken) en
namens ENCU Paul Tang (PvdA)
benaderd om in EPCUIG plaats te
nemen.
Hoewel de WtK sinds 1 januari van dit
jaar in Nederland van kracht is geworden,
had de Europese Commissie nog niet het
formele groene licht gegeven. Weliswaar
had de Commissaris Lord Jonathan Hill

schriftelijk aan onze Minister Dijsselbloem
beloofd deze formele omissie te
repareren, maar de heer Hill trad
voortijdig af bij de uitslag van de Britse
Brexit verkiezingen. Op 23 november j.l.
is de DIRECTIVE OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
gepubliceerd, waaruit o.a. blijkt dat de
Europese Commissie het voorstel voor
invoering in Nederland ondersteunt. Zie
hiervoor de pagina’s 10 en 17 van
bijgevoegd document.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/EN/COM-2016-854-F1-ENMAIN.PDF
Op 13 december j.l. is er een telefonisch
overleg geweest met vertegenwoordigers
van kredietunie systemen in een aantal
Europese landen (ENCU), onder leiding
van Michael Edwards over de komende
veranderingen en aanpassingen van
Europese bankwetgeving, waaronder
CRD IV en CRR. Een buitengemeen
levendige discussie waar de Nederlandse
Wet Toezicht Kredietunies een hoofdrol
speelde, nu duidelijk is dat deze wet ook
mogelijkheden biedt voor MKB
financiering in andere EU landen.
The Capital Requirements Regulation,
(CRR), is one of the two legal acts
comprising the new Capital Requirements
Directives (CRD IV) (roughly BASEL III).
The other element of the CRD is the
Capital Requirements Directive (CRD).
The CRD is the legal framework for the

supervision of credit institutions,
investment firms and their parent
companies in all Member States of the
European Union and the EEA, and will be
the basis of the Single Supervisory
Framework when that will be formally
introduced. The CRR is published under
reference number 575/2013 on June 26th
2013 in the Official Journal of the
European Union and is in force as of June
27th 2013, while the supervised entities
within its scope are subject to it as of
January 1st 2014.
De belangrijkste amendementspunten in
geding zijn het depositogarantiestelsel,
dat in sommige EU landen ook voor
kredietunies geldt, de Customer Due
Diligence regels en de anti-wit-was
regulering. Het is zaak dat deze
regelingen die opgesteld zijn volgens het
adagium “one size fits all” proportioneel
toepasbaar worden gemaakt voor
kleinere financiële instellingen, zoals
kredietunies.

Internationale Ontwikkelingen
International Credit Union (ICU) Day®
has been celebrated on the third
Thursday of October since 1948. The
ultimate goal is to raise awareness about
the great work that credit unions are
doing around the world and give
members the opportunity to get more
involved. Credit unions throughout the
world celebrate the day with fundraisers,

open houses, contests, picnics and
parades. Official ICU Day posters and
logos were distributed through the
internet.
Wij hebben hieraan op onze website
aandacht besteed:
http://www.dekredietunie.nl/20-oktobercredit-union-day/
BRUSSELS, Belgium - The European
Parliament Credit Union Interest Group
met to discuss how regulatory burdens
affect the economics of credit union
operations at the European Parliament’s
Espace Leopold in Brussels, Belgium on
Wednesday 16 November. The Interest
Group is composed of Members of the
European Parliament (MEPs) who are
credit union supporters. European
Parliament vice president Ryszard
Czarnecki (Poland) and MEP Marian
Harkin (Republic of Ireland) are the CoChairs of the Interest Group. Keynote
speakers at the event included Dr. Barry
Quinn, Lecturer of Finance at Queen’s
Management School, Queen’s University
Belfast in Northern Ireland, and Michael
Edwards, vice president and general
counsel of the World Council of Credit
Unions.
Dr. Quinn presented the Interest Group
with data on credit unions in the Republic
of Ireland and the United Kingdom
showing that Irish credit unions have
recently moved from a position of
increasing returns relative to scale, to a
position of decreasing returns relative to

scale, in large part because of increased
regulatory burdens.

Mr. Edwards discussed how changes to
European Union-level regulation can help
the European economy by allowing credit
unions to increase their lending to
consumers and small and mediumenterprises in member states such as the
Netherlands.
“Today’s discussion can be the starting
point for a deeper reflection on how best
to promote growth in Europe through
regulatory reforms that unlock the full
potential of credit unions and improves
the lives of their members” said vice
president Czarnecki. “As cooperative
deposit-taking institutions that are owned
by their customers, credit unions are the
perfect financial institution for promoting
fair and equitable economic growth for
ordinary Europeans.”
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