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Voorwoord 

Voor u ligt de schriftelijke eindrapportage van de in december 2011, door 

ondergetekende afgeronde afstudeerscriptie. Gedurende zes maanden is kwalitatief 

onderzoek gedaan naar de not-for-profit financiële instelling, credit unions. Het bleek een 

zeer interessant onderwerp te zijn. Deze rapportage kan gelezen worden als een rapport 

over het eventueel introduceren van een nieuw type financiële instelling in Nederland, die 

problemen op het vlak van de financiering van MKB-bedrijven kan mitigeren.  

 
Ondergetekende is op het moment van schrijven van deze rapportage master student 

Recht & Management aan de Universiteit van Tilburg. 

 
Credit unions zijn coöperatieve financiële instellingen en bestaan al meer dan 100 jaar in 

het financieel bestek van de Verenigde Staten. Desondanks is het een instelling die geen 

wortels heeft in het Nederlands financiële systeem. In Nederland zijn we bekend met de 

Rabobank, die eveneens leunt op het coöperatieve principe. Maar is de credit union 

slechts een afgeleide van de Rabobank of is het een totaal ander principe van het 

bancaire bedrijf? En is de credit union zodanig te facilitairen om de Nederlandse MKB-

financieringsproblematiek te mitigeren? 

 
Met deze vragen in het achterhoofd is een uitvoerig literatuur onderzoek opgestart. 

Omdat het onderwerp geen historie kent in Nederland, is naar het buitenland gekeken en 

de ervaringen die daar opgedaan zijn. De onderzochte papers en tijdschriftartikelen 

tonen aan dat de ervaring in het buitenland veelvuldig als positief word bestempeld. 

Voornamelijk de ontwikkeling en prestaties die credit unions in de Verenigde Staten 

vertonen waren opvallend. De credit union dient gezien te worden als een ‘simpele’ 

coöperatieve spaardepositobank, zonder de riskante bancaire nevenactiviteiten. 

 
Hierbij bedank ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Speciale dank gaat 

uit naar mijn afstudeerbegeleiders prof. dr. Piet Duffhues en mr. dr. Wim Weterings, die 

mij tijdens deze periode meer dan uitstekend begeleid hebben.  

 
Dit onderzoek is met veel inzet en toewijding door ondergetekende uitgevoerd. Ik hoop 

dat u het bovenstaande in het verslag terug zult vinden. 

 
U veel leesplezier toewensend, 

 
Benjamin Čamdžić 
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Inleiding en probleemstelling 

Credit unions zijn financiële instellingen met het karakter van een 

spaardepositobank op coöperatieve basis. Dat in Nederland direct een link gelegd 

kan worden met de Rabobank Groep is niet verwonderlijk. Beide stoelen op het 

coöperatieve gedachtegoed van Raiffeisen. Inmiddels is de Rabobank verworden 

tot een mondiale speler op de financiële markten met een in vele opzichten 

prachtige staat van dienst. De credit unions opereren daarentegen veel 

kleinschaliger en houden uitdrukkelijk de coöperatieve gedachtegoed van 

Raiffeisen in ogenschouw en wijken er niet van af. In een aantal landen bestaan 

credit unions al heel lang naast de gevestigde banken en met name in het 

Angelsaksische financiële systeem zijn het gevestigde instituten. Gedacht kan 

worden aan de Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk en Ierland. In de 

Verenigde Staten is de credit union beweging sinds het begin van de 19e eeuw al 

actief en heeft het sinds 1934 een formele status. In Nederland zijn voor zover 

bekend nog geen credit unions actief.  

 
Credit unions zijn in Nederland voor het eerst genoemd in een rapport van de 

expertgroep bedrijfsfinanciering medio 2011, waar aan het licht kwam dat er 

financieringsproblemen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn. 

Ondernemers lopen steeds vaker, in de naweeën van de krediet- en financiële 

crisis, tegen weigerachtige kredietverstrekkers (lees banken) aan. Om eventuele 

financieringsproblemen in het MKB te ondervangen heeft de expertgroep een 

advies uitgebracht om credit unions in Nederland te overwegen.  

 

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk krijgen in hoeverre credit unions 

gefaciliteerd kunnen worden in Nederland om deze financieringsperikelen te 

voorkomen. In dit rapport worden ervaringen van de credit union beweging in de 

Verenigde Staten centraal gesteld. Omdat de credit union beweging veruit het 

beste ontwikkeld en georganiseerd is in de Verenigde Staten, is dit een goed 

uitgangspunt voor de bestudering van de prestaties van de credit unions. Op 

basis van kwalitatief onderzoek zal getracht worden om een credit union te 

typeren en te beschrijven wat fundamentele vereisten zijn voor een goede en 

doordachte werking van credit unions. Gedacht kan worden aan 

oprichtingsvereisten, onderscheidend vermogen, organisatiestructuur en 

prestaties van credit unions door de jaren heen. Tevens zal op basis hiervan 
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getracht worden om de credit unions een juridische status naar Nederlands recht 

te geven.  

 
Bovenstaande zal er toe leiden antwoord te verkrijgen op twee vragen die in dit 

onderzoek centraal staan, namelijk: “in hoeverre is de credit union juridisch te 

faciliteren als oplossing voor bestaande vermogenstekorten bij het kleinbedrijf?” 

en “welke betekenis hebben deze credit unions in het kader van het zogenaamde 

relatiebankieren?”. 

 
Achtereenvolgens worden in dit onderzoek de volgende onderwerpen behandeld: 

de financieringsproblemen in het Nederlands bedrijfsleven (hoofdstuk 1), 

ontstaansgeschiedenis en historische ontwikkelingen van de credit union 

(hoofdstuk 2), wat is een credit union en wat typeert haar (hoofdstuk 3), credit 

union naar Nederlands recht (hoofdstuk 4), economische en financiële prestaties 

van de credit union branche in de Verenigde Staten (hoofdstuk 5), Corporate 

Governance (hoofdstuk 6) en tot slot de conclusie van het onderzoek en het 

antwoord op de centrale vraag (hoofdstuk 7). 
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Hoofdstuk 1: Financieringsproblemen in het Nederlands 

bedrijfsleven (na de financiële crisis) 

1.1 Ondernemingsfinanciering (na de financiële crisis) 

Hoewel de financiële crisis van 2007 al vier jaar achter ons ligt zijn de gevolgen 

nog steeds voelbaar. Vertraagde economische groei, hoge werkloosheid en forse 

overheidsbezuinigingen zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Wereldwijd was 

de grootste impact dat financiële markten onrustig werden en financiële 

instellingen elkaar niet meer vertrouwden. Overheden en centrale banken namen 

maatregelen om kansen op een nieuwe crisis te beperken.1 Het doel van deze 

maatregelen was om het wantrouwen in en van de financiële markt om te buigen 

naar vertrouwen. Een van de maatregelen betrof de aanscherping van de 

kapitaaleisen voor banken.2 Dit zorgt ervoor dat banken minder risico’s nemen 

en een grotere kapitaalbuffer moeten hebben als problemen zich voordoen. 

Volgens het Basel Comité voor banktoezicht (Basel III) moeten banken hun 

kernkapitaal in 2019 op 7% van de naar risico gewogen bezittingen brengen, 

waar Basel II een verhouding van 2,5%voorschreef.3  

 

Deze verzwaring van kapitaaleisen voor de banken heeft indirect ook een 

verscherping van de creditcheck bij kredietaanvragen tot gevolg gehad. Het 

bankwezen heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor een negatieve invloed van 

Basel III.4 Doordat banken door deze zwaardere kapitaaleisen meer eigen 

vermogen moeten aanhouden zal ook veel stringenter gekeken worden aan wie 

een lening wordt verschaft. Dit heeft er toe geleid dat ondernemingen moeilijker 

aan financieringen konden komen. Er ontstond als het ware een ‘verkilling’ vanuit 

de bankensector om gelden uit te lenen aan ondernemingen. 

 

Ondanks dat deze verkilling bij banken tijdens en na de crisis optrad, bleef bij 

ondernemingen de financieringsbehoefte bestaan. Hoeveel financiering en 

waarvoor die nodig is, is afhankelijk van de vraag hoe ondernemingen 

                                                           
1 Adviescommissie Toekomst Banken 2009, p. 8. 
2 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 13. 
3 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 13. 
4 Smolders 2010, p. 22-26. 
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anticipeerden op de crisis.5 De beslissing om te investeren door ondernemingen 

kan gezien worden als een kans. Zo zijn bijvoorbeeld investeringen in nieuwe 

producten, het betreden van nieuwe markten of het overnemen van 

concurrenten kansen. Voor een gevestigde grote onderneming (bijvoorbeeld 

Heineken) die grote kasmiddelen heeft zou dit geen probleem hoeven te zijn (al 

dan niet gefinancierd middels een bankkrediet). Problematischer wordt het 

echter voor een middelkleine onderneming (het MKB). Binnen deze 

ondernemingen zijn grote kasmiddelen niet voorhanden en voor investeringen 

zijn ze vaak aangewezen op bancaire financiering.6 

 

Uit recent onderzoek7 is gebleken dat banken in de kredietbehoefte van 

ondernemingen ook gedurende de crisis zijn blijven voorzien. De wijze van 

financiering is echter wel veranderd. Met name korte termijn financieringen 

waarbij bestaande kredieten werden geherfinancierd werden verstrekt.8 Grotere 

investeringen (> € 10 miljoen) konden rekenen op een kritische houding van de 

banken.9 Daarnaast werden kredieten ook duurder waardoor het bedrijfsleven als 

het ware de kind van de rekening werd. Dit had te maken met de hogere 

financieringskosten van de banken zelf, die vervolgens werden doorberekend aan 

de ondernemingen.10 Aan de andere kant hebben banken in die periode 

goedkoop geld kunnen lenen bij de ECB, waardoor zij voor zich zelf nu een 

ruimere marge hebben gecreëerd. 

 
Begin november 2011 bracht het CBS naar buiten dat MKB’ers in Nederland 

moeilijker geld kunnen lenen.11 Het aantal MKB-bedrijven dat financiering heeft 

gezocht is met de helft toegenomen tussen 2007 en 2010. “Nederlandse MKB-

bedrijven zoeken in tegenstelling tot de meeste andere landen in Europa relatief 

vaak een financiering bij een bank. In andere Europese landen worden naast de 

bank ook andere personen of instellingen gevraagd om financiering te 

verschaffen”.12 “Van de bedrijven die financiering met vreemd vermogen 

                                                           
5 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 9. 
6 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 9; Zie ook http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3371-wm.htm. 
7 Taskforce Kredietverlening 2010. 
8 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 10. 
9 Taskforce Kredietverlening 2010. 
10 Boonstra en Groeneveld 2010, p. 118-121. 
11 <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3371-wm.htm> 
12 <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3495-wm.htm> 
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zochten, probeerden zowel in 2007 als vorig jaar 94% een lening te verkrijgen 

via een bank. Slechts 61% van deze bedrijven is hierin in 2010 volledig 

geslaagd. Dit was in 2007 nog 84%”.13 De banken gaven de meeste MKB-

ondernemers geen lening vanwege een tekort aan eigen kapitaal van het bedrijf 

of onvoldoende zekerheden. Ook speelde een verslechterde krediet-waardigheid 

van het bedrijf en teveel risico voor de geldverstrekker een rol. 

 
Hieruit blijkt dat ondernemingen (met name in het MKB) die grote investeringen 

willen doen afhankelijk zijn van banken. Hoewel andere financieringsbronnen, 

zoals geld lenen bij (rijke)familie of een gedeelte van de aandelen c.q. 

zeggenschap in de onderneming verkopen aan een externe financier, tot de 

mogelijkheden behoren, zullen banken de voornaamste rol in de 

financieringsbehoefte van (MKB)ondernemingen blijven spelen.  

 
1.2 Nieuwe alternatieve financieringsbron 

Echter om deze bancaire afhankelijkheid (voor met name MKB-ondernemingen) 

te doorbreken dienen nieuwe alternatieve financieringsbronnen aangeboord en 

gefaciliteerd te worden. Kennelijk bestaat er in het Nederlandse financiële 

systeem een lacune,  waardoor met name MKB-ondernemingen moeilijker aan 

financieringen kunnen komen. Het zijn juist deze MKB-ondernemingen die het 

merendeel van ons bedrijfsleven vormen14 en het overgrote deel van de 

bevolking in hun arbeid voorzien. Indien er geen nieuwe alternatieve 

financieringsbronnen aangeboord worden bestaat de kans dat banken, mede 

door de verscherpte kapitaaleisen van Basel III, genoodzaakt worden om de 

zakelijke kredietverlening te beperken. Dat het MKB hierdoor in een precaire 

situatie komt behoeft geen verduidelijking. In het recent verschenen rapport van 

de expertgroep bedrijfsfinanciering15 wordt een mogelijke oplossing gesignaleerd. 

Alvorens hierop in te gaan zal kort de aanzet hiertoe worden geschetst. 

 

  

                                                           
13 <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3371-wm.htm> 
14 http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm ; Volgens de MKB servicedesk 
bestaat 99% van de Nederlandse ondernemingen uit MKB ondernemingen. Gezamenlijk zijn de MKB- 
ondernemingen verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en biedt het aan 60%  van de 
werknemers in Nederland werkgelegenheid. 
15 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 15. 

http://www.mkbservicedesk.nl/569/informatie-over-mkb-nederland.htm
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1.3 Relationship banking versus transaction banking 

Al geruime tijd is in een reeks van klaagzangen van ondernemers uit het MKB te 

horen over de wijze waarop zij meer algemeen worden gefaciliteerd en 

gemonitord door banken. Het gaat vooral om een relatieve ontoegankelijkheid 

van banken voor ondernemers, het ontoereikend beïnvloedbaar zijn van de 

besluitvorming over kredietaanvragen, de ervaring met frequente wisselingen 

van account managers en het gebrek aan prikkels om risico’s te observeren en te 

bewaken als gevolg van de trend naar securitisation (het doorverkopen van 

kredieten en leningen).16 Kredieten werden in het afgelopen decennium in 

toenemende mate doorverkocht. De klachten betreffen dus het in toenemende 

mate vervangen van relationship banking door transaction banking. Dit laatste is 

onder andere de doorverhandeling van eenmaal afgesloten kredieten.  

 
Relationship banking legt juist de nadruk op het screenen en monitoren van 

kredietnemers met het doel informatieasymmetrie tussen kredietverlener en 

kredietvrager te verkleinen. Dit traditionele uitgangspunt van de theorie is als 

gevolg van de securitisatiegolf tenminste voor een deel achterhaald. Het 

probleem van de vaak moeilijk verifieerbare informatie van banken over 

kredietnemers werd in het verleden zo goed mogelijk opgelost door een sterke 

relatie tussen beide partijen. Gaandeweg is dit vervangen door een ontwikkeling 

in de richting van ‘transaction lending’ waarbij de contacten tussen bank en 

ondernemer minder persoonlijk, meer anoniem, meer incidenteel en op strikt 

zakelijke basis plaats vinden.17 De verklaring voor deze trend ligt in de 

economische motieven als het behalen van schaalvergrotingsvoordelen die grote 

complexe banken eerder doen opteren voor het transaction lending model; kleine 

banken die overzichtelijk zijn georganiseerd zullen juist eerder opteren voor het 

relations lending model.18 Empirisch werd dit beeld recentelijk ondersteund door 

Japans onderzoek in Uchida.19 Deze bevinding is wanneer die ook zou gelden 

voor Nederland gunstig voor het ontstaan van een klimaat waarin credit unions 

kunnen gedijen in een financieel landschap dat op dit moment wordt 

gedomineerd door enkele grootbanken. Een ander onderzoek betrof de invloed 

                                                           
16 Duffhues en Čamdžić 2011; Zie ook Het Financieele Dagblad, Ondernemers worstelen met overbezette 
accountmanager bank, 1 februari 2011; P.J.W. Duffhues en B. Čamdžić, Kredietunie hoort in bankensector, Het 
Financieele Dagblad, 15 december 2011.  
17 Boot 2000; Ongena en Smith 2000. 
18 Degryse 2000. 
19 Uchida 2011. 
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die consolidatieprocessen in de banksector hebben op de verkrijgbaarheid van 

krediet voor kleine ondernemingen.20 Deze invloed was negatief. De groei van 

banken heeft ertoe geleid dat als onbedoeld bijproduct het relations banking 

model aan kracht heeft ingeboet. Onbedoeld zijn bedrijven uit het MKB daarvan 

het slachtoffer. Zij kunnen niet naar de obligatie- of aandelenmarkt. Aanvulling 

van het aanbod met nieuwe initiatieven die een ommekeer in dit proces kunnen 

bewerkstelligen is gewenst.21 

 
1.4 Credit unions 

In het rapport van de expertgroep bedrijfsfinanciering wordt de credit union 

(‘kredietunies’) als een mogelijke oplossing aangedragen. Dit is een fenomeen 

dat in de Angelsaksische financiële systeem al bijna een eeuw bestaat. De credit 

unions zijn financiële instellingen die vanuit het coöperatieve gedachtegoed 

opereren, die als voornaamste doelstelling het verschaffen van krediet aan haar 

leden heeft. De financiering geschiedt vanuit de gemeenschappelijke tegoeden 

van de leden.22 Het kenmerk van de credit unions is haar kleinschaligheid. 

Persoonlijke, directe en de zeer betrokken contacten tussen leden en credit 

union, maakt dat het een bijzondere financiële instelling is. Door haar 

kleinschaligheid beschikken credit unions over een uitstekende lokale kennis, 

waardoor ondernemingen die een verhoogd risicoprofiel hebben toch nog van 

een krediet kunnen worden voorzien.23  

 

Dat het coöperatieve concept overeenkomsten vertoont met een in Nederland 

actieve bank moge overduidelijk zijn. Net als Rabobank Nederland worden credit 

unions uit lokale gemeenschappen gefinancierd. Echter, het grote verschil is dat 

credit unions met name kleinere lenigen verschaffen en op een kleinere schaal 

opereren.  

 
In navolgende hoofdstukken zal nader ingegaan worden op wat credit unions nu 

zijn, hoe de organisatiestructuur er uit ziet, hoe credit unions worden 

gefinancierd en of het credit union concept geschikt is om in Nederland als een 

alternatieve financieringsbron voor MKB-ondernemingen te dienen. In de 

                                                           
20 Ely en Robinson 2009. 
21 Duffhues en Čamdžić 2011. 
22 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011, p. 15. 
23 McKillop & Wilson 2010, p. 5-6. 
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volgende paragraaf worden enkele financiële gegevens omtrent credit unions in 

de Verenigde Staten (hierna: ‘VS’) besproken. 

 
1.5 Financiële gegevens over credit unions in de Verenigde Staten 

Om inzicht te krijgen naar de omvang van de credit unions branche in de VS is 

het onontbeerlijk om de jaarcijfers te belichten. In deze paragraaf zullen, in het 

kader van de introductie van de credit union, kort enkele financiële gegevens de 

revue passeren, met dien verstand dat in hoofdstuk 5 hier nader bij zal worden 

stilgestaan.  

 
Uit jaarcijfers blijkt dat in 2010 er 7.486 credit unions met meer dan 91 miljoen 

leden in de VS waren.24 De totale balanswaarde van de credit union branche 

betrof $926,6 miljard dollar in dat jaar. Dat komt gemiddeld neer op $123,8 

miljoen per credit union. Dat dit een ‘relatief’ kleine speler in het Amerikaanse 

financiële systeem is duiden deze duizelingwekkende bedragen toch niet echt. Te 

meer daar het marktaandeel van de credit unions in 2009 6% bedroeg.25 Dit 

percentage is sinds 1992 onveranderd (zie ook tabel 1). Opmerkelijk zijn echter 

twee zaken. Sinds 2006 is het aantal credit unions van 8.535 gedaald naar 7.486 

in 2010. Desondanks is sinds 2006 de totale balanswaarde met $200 miljard 

gestegen naar $926,6 miljard in 2010. Ondanks de financiële en economische 

crisis is de totale balanswaarde gemiddeld meer dan 5,5% in die periode 

gegroeid (zie tabel 2).26  

 
Daarnaast valt uit de jaarcijfers op te maken dat de totale balanswaarde van 

leningen sinds 2006 met een kleine $ 70 miljard is gestegen naar een bedrag 

van $575,6 miljard in 2010. Opvallend is dat de waarde in 2009 zelfs $7 miljard 

hoger was. De daling in 2010 zal waarschijnlijk te herleiden zijn tot de nodige 

afschrijvingen van financiële instrumenten die de credit unions op de balans 

hadden staan. De crisis heeft dus ook zijn sporen bij de credit unions achter 

gelaten. 

 
Een ander stijgende lijn die te zien is, is dat de balanswaarde van de totale 

spaartegoeden met $180 miljard is toegenomen sinds 2006 naar $797 miljard in 

                                                           
24 CUNA Economics & Statistics 2011b, p. 11. 
25 CUNA Economics & Statistics Department 2009, p. 8.  
26 CUNA Economics & Statistics 2011b, p. 11. 
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2010. Dit is verrassend, daar de Amerikaanse economie niet bepaalt te boek 

staat als een economie die op haar centen let. 

 
Cijfers tonen aan dat credit unions in de VS een gerespecteerd financieel 

instituut zijn. Vooral als men in beschouwing neemt dat credit unions meer dan 

91 miljoen leden hebben in een land dat meer dan 300 miljoen inwoners telt. De 

credit unions hebben in de VS gezorgd dat kredietfaciliteiten ook voor de 

risicovollere categorieën consumenten en ondernemers beschikbaar blijven. 

Echter is de vraag of deze type instelling ook in Nederland dit kan bereiken. Deze 

scriptie zal zich daarom enerzijds bezighouden met de vraag wat een credit union 

is en anderzijds wordt getracht antwoord te geven op de vraag of credit unions 

een geschikte alternatieve financieringsbron zijn voor ondernemers in Nederland 

zijn. 

 
Tabel 1: Martkaandeel27 van banken in de VS 
    1992   2009  
Top 100    41%   72% 
Kleinere banken   53%   22% 
Credit Unions      6%   6% 
Noot: Onder ‘Top 100’ worden alle commerciële zakelijke banken verstaan. Onder ‘Kleinere banken’ worden alle 
banken verstaan die niet in de ‘Top 100‘ zitten. 

 
Tabel 2: U.S. Credit Union profile 
Demographic Information28  2010   2009   2008   2007  2006  
Number of CUs    7,486   7,708   7,965   8,268   8,535 
Assets per CU ($ mil)   123.8   116.3   103.4   93.1   85.1  
Median assets ($ mil)   17.6      16.5   14.5   13.1   12.5  
Total assets ($ mil)   926,610  896,824  823,612  770,100           726,208  
Total loans ($ mil)   575,664  582,791  575,813  539,546           506,686  
Total surplus funds ($ mil)  317,415  282,027  217,340  199,252          190,548  
Total savings ($ mil)   797,303  763,341  691,765  646,820          615,303  
Total members (thousands)  91,760   91,157   89,912   88,497   87,386  

 
1.6 Resumé 

De financiële crisis van 2007 heeft flinke sporen achter gelaten in onze 

economie. Eén daarvan is dat financiële instellingen flinke verliezen hebben 

geleden en dat het vertrouwen wegvloeide in financiële markten. Door talloze 

maatregelen probeerde men de crisis en de kans op een nieuwe crisis te 

bezweren. Het gevolg was dat banken o.a. zwaardere kapitaaleisen kregen 

voorgeschreven. Deze kapitaaleisen, Basel III, zorgden ervoor dat banken 

kritischer werden en kredieten tegen zwaardere eisen verleenden. Dit zorgde 

ervoor dat ondernemers werden geconfronteerd met een groot probleem. 

Enerzijds worden toekomstige investeringen door ondernemers uitgesteld en 

                                                           
27 CUNA Economics & Statistics Department 2009, p. 8. 
28 CUNA Economics & Statistics 2011b, p. 11. 
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anderzijds worden ze afhankelijk gesteld van voldoende eigen vermogen van 

ondernemingen. Deze kritische houding van banken zorgt ervoor dat 

ondernemers niet zo snel kunnen investeren. Hoewel, met nodige maatregelen, 

banken goedkoop geld konden lenen bij centrale banken, willen ze vooral geen 

risico’s lopen.  

 
Gebleken is dat ondernemers in de periode na de crisis vooral klagen over 

banken omdat ze weigeren kredieten te verlenen. Pas bij een uitgebreid 

businessplan besteedt de bank er aandacht aan. Daarnaast klagen ondernemers 

dat er geen persoonlijke band tussen de bank en de ondernemer is en dat lang 

wordt gewacht op de beslissingen van kredietaanvragen. Ook gebrekkige 

sectorale kennis is een veel gehoorde klacht. In het rapport van de expertgroep 

bedrijfsfinanciering wordt de credit union aangedragen als een mogelijke 

oplossing voor problemen waar MKB-ondernemers mee kampen. De credit union 

is een coöperatieve bank die streeft naar kredietverschaffing aan leden uit 

gemeenschappelijke kasmiddelen. Cijfers tonen aan dat credit unions in de VS 

een gewaardeerd financieel instituut zijn. 
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Hoofdstuk 2: Ontstaansgeschiedenis en ontstaans-
motieven 

Het Angelsaksisch financieel systeem kent naast talloze commerciële instellingen 

de ‘credit union’. Deze coöperatieve financiële instelling wordt democratisch 

beheerd wordt door haar leden (de “members”) en voor haar leden.29 Credit 

unions hebben tot doel het faciliteren van leningen alsmede het mogelijk maken 

van spaarmogelijkheden voor leden. In vergelijking met andere financials 

gebeurt dit tegen lagere rentetarieven voor de leningen respectievelijk hogere 

rentetarieven voor de spaarrekeningen.30 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De credit union vindt zijn oorsprong in Duitsland en stoelt op het coöperatieve 

gedachtegoed van Herman Schulze-Delitzsch en Friedrich Wilhelm Raiffeisen van 

medio 19e eeuw. Met name Schulze-Delitzsch heeft ferm ingezet om 

coörporatieve banken een wettelijke basis te geven in Duitsland. In 1867 lukt het 

om de ‘coöperatieve banken’ verankerd te krijgen in het Pruisische 

deelstaatrecht. Deze verankering heeft als een essentiële basis gediend in de 

Duitse nationale wetgeving van 1871.31 Schulze-Delitzsch heeft niet alleen 

gezorgd voor de evolutie van het coöperatieve gedachtengoed, maar is zich ook 

gaan bezighouden met het incorporeren ervan in het Duits recht.32 Schulze-

Delitzsch en Raiffeisen worden gezien als de grondleggers van het coörporatieve 

gedachtegoed die navolging zou krijgen over de rest van de wereld. 

2.2 Ontstaansmotieven 

Het basisprincipe van de coöperatie is dat de financiering van de bank (of 

onderneming) geschiedt door middel van zelffinanciering, waarbij het door 

spaarders ingebrachte geld ook als ‘zelffinanciering’ wordt beschouwd. Dit 

impliceert dat coöperatieve banken uit eigen liquiditeit gefinancierd worden en 

niet door vermogen van derden niet-leden. Geld dat uit de lokale gemeenschap 

wordt opgehaald vormt dan ook de financiering. De gedachte hierachter is dat 

coöperaties voor haar leden activiteiten verricht die anders voor de leden 

afzonderlijk tegen ongunstigere voorwaarden zouden zijn geschiedt.33 

                                                           
29 Davies 2005, p. 71 
30 Donnelly & Hagget 1997; Als ook Masset 1999. 
31 MacPherson 1999, p. 1. 
32 Griffiths & Howells 1991, p.205. 
33 Van der Sangen 1999, par. 4. 
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In de Verenigde Staten wordt de basis gelegd van het coöperatieve 

gedachtegoed aan het begin van de 20e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw is 

het voor de arbeidersklasse in de VS moeilijk om een lening bij de banken af te 

sluiten. Dit komt door het feit dat banken in die tijd veel meer geïnteresseerd 

waren in ondernemingen en succesvolle (rijke) personen.34 In de VS ontstond de 

vrees dat de arbeidersklasse zonder de mogelijkheid zou komen te zitten om 

(bank)leningen af te sluiten en vervolgens overgelaten zou worden aan 

woekeraars met excessieve rentepercentages. Zoekend naar oplossingen werd 

ingezien dat de coöperatieve banken, de credit unions, dit probleem meer dan 

gedegen konden ondervangen. Temeer doordat gemeenschappen gezamenlijk 

geld bij elkaar brachten, die vervolgens aan de leden van de credit union de 

gelegenheid bood om leningen of spaarrekeningen af te sluiten, was dit een 

praktische invulling van het probleem. Pierre Jay en Desjardins zetten zich 

gezamenlijk in om credit unions een wettelijke verankering in de VS te 

faciliteren.35 

2.3 Wettelijke verankering  

Het gevolg van deze gezamenlijke samenwerking was dat op 15 april 1909 de 

Massachusetts Credit Union Act in werking trad waardoor de credit union 

wettelijke verankering kreeg in de VS, zij het wel op staatsniveau.36 Onder de 

Massachusetts Credit Union Act werd onder een credit union het volgende 

verstaan; “een coöperatieve associatie dat ten doel had het bevorderen van 

onderlinge (sparen) van leden van die associatie”. Opmerkelijk is dat het tot 

1934 duurde alvorens er een federale wetgeving kwam voor de credit unions. Dit 

kwam mede doordat in 1933 Bergengren naar buiten bracht dat het essentieel 

was om wetgeving te hebben die er toe bijdraagt en mogelijk maakt om credit 

unions overal in de VS op te richten. Bergengren was er van overtuigd dat de 

expansie van credit unions nog beter te faciliteren was als er federale wetgeving 

zou bestaan. Dit was enerzijds nodig omdat niet elke staat staatswetgeving had 

omtrent credit unions. Door de invoering van federale wetgeving zouden credit 

unions tevens wettelijke verankering krijgen in staten waar hieromtrent geen 

                                                           
34 Mattson 1999, p. 1021. 
35 Moody & Fite 1970. 
36 MacPhersonv1999, p. 6. 
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staatswetgeving bestond. Anderzijds schept federale wetgeving een ordelijk 

overzicht van de talloze verschillende staatswetgevingen op dit vlak.37 

Om ordelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen is in 1934 “The Federal Credit 

Union Act of 1934” (hierna: FCUA) in werking getreden. Dit betekende dat het 

credit union-recht werd behelst vanuit twee optieken; enerzijds “state law” 

anderzijds “federal law”. Hoewel dit omslachtig lijkt, beklemtoonde de credit 

unions toentertijd dat flexibiliteit geboden was en wel om vier redenen; ten 

eerste definieerde dit het bestuur en structuur van de credit union; ten tweede, 

het stipuleert de relatie tussen de credit unions en de overheidsfunctionarissen; 

ten derde, het stelt de fiduciare verantwoordelijkheden van de bestuursleden 

vast; en tot slot, het raakt vaak de belastingpositie die de credit union geniet.38  

Met het van kracht worden van de FCUA werd tevens een belangrijke bepaling in 

de Amerikaanse (belasting)wetgeving opgenomen die wezenlijk het 

vorenstaande vierde punt raakt. Sinds de inwerkingtreding van de FCUA waren 

de credit unions vrijgesteld van het betalen van federale belasting omdat het 

non-profit organisaties betrof.39 Dit was niet het doel van de maatregel doch een 

voordeel die de credit union bood aan haar leden. Het primaire doel van een 

credit union was (en is) om de minder bedeelden van een lening te kunnen 

voorzien [om zodoende de ontstane lacune in de financiële markt te dichten].40 

De eerst volgende grote verandering volgde in 1970 toen “The National Credit 

Union Act of 1970” inwerking trad en hiermee ook de “National Credit Union 

Administration” (hierna: NCUA) werd opgericht. Kerntaak van de NCUA is om 

toezicht te houden op federale en staats credit unions die in het federale 

deposito garantiestelsel vallen.41 NCUA doet dit vanuit haar rol als onafhankelijk 

overheidsinstelling42 en treedt bij misstappen van credit unions handhavend op. 

Met de NCUA werd ook de “National Credit Union Share Insurance Fund” (hierna: 

NCUSIF) opgericht die onder controle van de NCUA stond. De NCUSIF is een 

deposito garantiestelsel die federale en credit union rekeningen tot $100.000,- 

vergoedt. 

                                                           
37 Bergengren 1936, p. 23-25. 
38 MacPherson 1999, p. 6. 
39 Mishkin & Eakins 2009, p. 501. 
40 Federal Reserve Bank of Kansas City 2005; Aldus ook 12 U.S.C. §1751. 
41 Mishkin & Eakins 2009, p. 501. 
42 44 U.S.C. 3502 (5). 
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Hoofdstuk 3: Credit Union 
In het voorgaand hoofdstuk is met name de historische ontwikkeling van de 

credit union aan bod geweest. Dit vormt het startpunt voor een meer diepgaand 

beschouwing over wat een credit union is. Onontbeerlijk hiervoor is een 

beschrijving van wat een credit union naar Amerikaans recht inhoudt. De 

juridische kaders en de positie van de rechtsfiguur zullen in dit hoofdstuk 

centraal staan. Deze juridische blik zal hier en daar ook economische 

invalshoeken hebben. 

3.1 Wat is een credit union? 

Conform artikel 101 lid 1 FCUA is een credit union; “a cooperative association 

organized […] for the purpose of promoting thrift among its members and 

creating a source of credit for provident or productive purposes”. Hieruit blijkt 

dat een credit union een financiële coöperatieve instelling is die haar leden in 

staat stelt om financiële transacties uit te voeren. Deze kunnen gericht zijn op 

sparen of op lenen. Uit economische literatuur valt af te leiden dat credit unions 

een wederkerig financieel doel voorop stellen, door leden te voorzien in passende 

en toegankelijke leningen en spaartegoeden. Daarnaast is het een democratisch 

beheerste coöperatieve instelling welke gefundeerd is op lidmaatschap en 

gelijkheid.43 Deze democratische gedachten komen tevens tot uiting in de 

controle, beheersing en functionering van de credit union als geheel. Het 

archetype hiervan is de “one member-one vote” bestuurs mechanismen, 

waardoor elk lid invloed kan uitoefenen in de credit union.44 Dit is ook wettelijk 

verankerd in artikel 109 FCUA. Uit dit artikel vloeit tevens voort wanneer er 

sprake is van lidmaatschap en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Het 

karakteristieke van de credit union, in tegenstelling tot de overige financiële 

instellingen, is dat leden een “common bond” dienen te hebben. Common bond 

wil niets anders zeggen dan dat leden een bepaalde gezamenlijke affiniteit 

dienen te hebben; te denken valt aan dezelfde werkgever, dezelfde professie, 

dezelfde religie of etnische afkomst.45 Mijns inziens is de common bond van 

leden niet het doel, maar een middel en een ultimum vereiste die de credit union 

haar rechtsgeldige basis geeft. Juist en mede hierdoor verkrijgt de credit union 

                                                           
43 Albee and Gamage 1996. 
44 Leggett & Strand 2002, p. 37–46. 
45 Nikolopoulos en Handrinos 2008, p. 178. 
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haar onderscheidende karakter van de overige financiële instellingen en is het 

rechtens een uniek subject. Vorenstaande dient wel in overeenstemming te zijn 

met het statutaire doel van de credit union.46 

3.2 Onderscheidend vermogen 

Het Amerikaanse ministerie van Financiën (The U.S. Department of the Treasury) 

ziet de navolgende argumenten als onderscheidend vermogen van credit unions 

ten aanzien van commerciële banken. Ten eerste zijn credit unions “member 

owned” coöperatieve instellingen; leden (consumenten) zijn gerechtigd, als er 

gestemd dient te worden bij de keuze van de “board”, tot een stem en deze ook 

uit te brengen. Ten tweede is het lidmaatschap beperkt tot die individuen of 

ondernemingen die aan de definitie voor lid voldoen. Ten derde, credit unions 

opereren als not-for-profit instellingen. Ten vierde, credit unions mogen de 

kapitaalmarkten niet aanboren voor extra kapitaal, daarentegen dienen zij de 

winsten in te houden. Tot slot mogen leden van de “boards of directors” van 

credit unions geen betalingen ontvangen voor hun activiteiten en/of diensten die 

ze verrichten.47  

In de noot van artikel 100 FCUA stelt het Congres dat credit unions naast de 

hiervoor geschetste onderscheidende kwalificaties zowel op federaal als op 

staatsniveau vrijgesteld zijn van belastingafdracht. Dit is de enige financiële 

instelling in de VS die geen belasting hoeft te betalen.48 Deze afweging maakt 

het Congres op grond van het feit dat credit unions het bezit van de leden zijn, 

not-for-profit organisaties die democratisch opereren en die in het algemeen 

gemanaged worden door een board of directors, die op vrijwillige basis opereert 

en die een specifieke missie dient na te komen ten behoeven van het krediet en 

spaarmogelijkheden van haar consumenten, welke met name mensen zijn van 

een bescheiden komaf.49  

Een gevolgtrekking hiervan is dat credit unions een belastingvoordeel hebben ten 

aanzien van andere financiële instellingen. Dit brengt met zich mee dat diensten 

die door een credit union aangeboden worden, tegen een relatief lagere kostprijs 

aangeboden kunnen worden. Het gaat te ver om daar nu uitvoerig en diepgaand 

                                                           
46 Artikel 103 (5) en (6) FCUA. 
47 U.S. Department of the Treasury 2001. 
48 Zie ook de noot die bij artikel 12 U.S.C. §1751 staat. 
49 Zie noot artikel 12 U.S.C. §1751 onder punt 4. 
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bij stil te staan en daarom wordt enkel volstaan met het vermelden van dit 

voordeel. In het komende hoofdstuk zal dit specifieker behandelt worden. Een 

ander voordeel hierdoor is dat credit unions niet onder hoge winstdruk staan 

zoals dit wel het geval is bij de commerciële banken. Deze lagere winstdruk 

impliceert lagere rentes van leningen enerzijds en hogere spaarrentes anderzijds 

die allen ten goede komen van de leden.50  

3.3 Oprichtingsvereisten 

3.3.1 Kenmerken 

Uit de FCUA blijkt dat voor de oprichting van een (federale) credit union51 ten 

minste zeven natuurlijke personen vereist zijn. Deze dienen, individueel dan wel 

collectief, ten over sta van een daartoe bevoegde functionaris hun intenties vast 

te leggen.52 Naar ik mag aannemen zal dit een notaris betreffen, die naast het 

opmaken van de statuten, tevens de akte van oprichting zal opmaken en laten 

verlijden. Hierin worden onder meer de naam van de credit union, de locatie van 

vestiging en het gebied waar binnen de credit union zal opereren vastgelegd. 

Tevens worden de namen van de leden en het aantal “shares”53 die zij bezitten 

genoteerd evenals de nominale waarde van de uitstaande “shares”. Eveneens en 

wellicht het belangrijkste, dienen de leden de reikwijdte van hun lidmaatschap 

uitdrukkelijk en in detail te definiëren alsook welk doel (dan wel bestaansgrond) 

de credit union dient.54 

Of een credit union opgericht mag worden wordt door de Board55 van NCUA 

beslist. Deze beslist na een gedegen onderzoek of de op te richten credit union 

voldoet aan de volgende drie voorwaarden; (1) de organisatiestructuur voldoet 

aan de bepalingen van de FCUA, (2) de aangemelde individuen zijn competent en 

                                                           
50 Federal Reserve Bank of Kansas City 2005, p. 2-3. 
51 In het vervolg van de scriptie worden de federal credit unions (hierna gewoon aangeduid als credit unions)  
als uitgangspunt genomen. Hiermee wil ik het bestaan van state credit unions niet ondermijnen, maar uit 
oogpunt in verscheidenheid in “state law” is het voor de leesbaarheid en door informatiebeschikbaarheid een 
praktischer houvast.   
52 Artikel 103 FCUA. 
53 Shares in credit unions zijn niet het zelfde als aandelen in een beursgenoteerde onderneming. Aandelen in 
een BV of NV worden door de wet voorgeschreven en vertegenwoordigen een bepaalde waarde van de 
onderneming. Bij een credit union, al dan niet optioneel, is dit bedoeld om de financiële basis te verbreden. 
Daarnaast is er de niet overdraagbare vermogenstitel, waarbij de bezitter zich niet mag stellen dat hij recht 
heeft op een gedeelte van de geaccumuleerde winst.  
54 Artikel 103 FCUA. 
55 Artikel 101 (4) FCUA. 
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geschikt genoeg en (3) het moet economische realiseerbaar zijn voor de 

voorgestelde credit union.56 

Na goedkeuring van de Board is de credit union onderworpen aan alle bepalingen 

van de FCUA en verwordt de credit union tot een ‘orgaan’ van de NCUA. 

Bijkomend feit is dat credit unions jaarlijks contributie/lidmaatschapsgelden aan 

de NCUA moeten betalen voor diens operationele activiteiten ten behoeve van 

alle credit unions.57 Uit nadere NCUA regels blijkt dit om de periode vanaf 1 

januari tot 31 december van het betreffende fiscale jaar te gaan. Het kan gaan 

(a) om gefixeerde bedragen gebaseerd op de totale opbrengsten van de credit 

union op 31 december, of (b) om operationele activiteiten die aanvangen vanaf 1 

januari, mits die niet vrijgesteld zijn.58 

3.3.2 Lidmaatschap 

Een goedgekeurde akte van oprichting en statuten fungeren als officiële 

documenten van een rechtsgeldig opgerichte credit union. Dit brengt mee dat 

conform artikel 104 FCUA, de FCUA van toepassing wordt verklaard op de 

desbetreffende credit union. In de FCUA staan strikt gedefinieerde voorwaarden 

voor lidmaatschapsvereisten en deze dienen ook als zodanig nageleefd te 

worden. Hieruit blijkt dat de common bond van de leden als elementaire 

voorwaarde naar voren komt. Het gevolg hiervan is echter dat de common bond 

tevens als een beperking voor het lidmaatschap kan dienen.59 Maar wat is deze 

common bond nu en hoe strikt dient deze geïnterpreteerd te worden? 

Onderstaande paragrafen zullen hierin enig inzicht trachten te geven  

3.4 Common bond 

Voor beantwoording van de vraag wat de common bond inhoudt, dient er eerst in 

het verleden gekeken te worden. Historisch gezien is dit terug te voeren naar het 

begin van de twintigste eeuw. Vanaf 1900 hebben de credit unions zich in de VS 

ontwikkeld omdat er een kloof in de maatschappij dreigde te ontstaan tussen 

commerciële (grote)banken en kleinere consumenten. Banken boden destijds 

met name diensten aan (grote) ondernemingen en vermogende particulieren. 

Enerzijds lag dit aan het feit dat deze partijen over geld beschikten en anderzijds 

                                                           
56 Artikel 104 FCUA. 
57 Artikel 105 FCUA. 
58 NCUA Rules and Regulations 12 C.F.R. §701.6 (a) en (b). 
59 Artikel 109 (a) en (b) FCUA. 
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lag dit aan het probleem van informatie asymmetrie. Destijds was informatie 

waarop kredietwaardigheidsoordelen berustten moeilijk op zijn merites te 

schatten. Informatievergaring over iemands financiële gesteldheid in die tijd was 

niet alleen moeilijk, maar bovendien een dure aangelegenheid.60 Aangezien dit 

niet wenselijk was voor credit unions, werd de common bond als instrument 

gebruikt om dit probleem te ondervangen. De toetreding tot een credit union 

impliceert dat leden een affiniteit met elkaar hebben. Deze affiniteit kan 

bijvoorbeeld zijn dat leden allemaal uit een en de zelfde gemeenschap komen. In 

die tijd was het niet ongewoon dat gemeenschappen (de grote van de 

gemeenschap daargelaten) het een en ander over elkaar wisten. Aangenomen 

kan worden dat leden, zij het wel met enige nuancering, ook wel iets wisten van 

elkaars financiële situatie. Het hoeft niet zozeer te gaan over hoeveel geld 

iemand heeft, meer in de rede ligt wetenschap over diens betrouwbaarheid als 

persoon. Dit laatste zal voornamelijk een factor spelen omtrent 

terugbetalingsperikelen van schulden en/of leningen. Gesteld kan worden dat 

iemands reputatie binnen de gemeenschap verheven werd tot ‘het criterium’ bij 

kredietwaardigheidsoordelen. Zodoende wordt de common bond als instrument 

aangewend om risico’s van niet-nakoming te reduceren. Bovendien werden op 

deze wijze kostenverlagingen bewerkstelligd die betrekking hadden op toezicht 

en controle van leningen.61 

Een ander historisch feit is dat in de beginfase van de ontstaansgeschiedenis van 

de credit unions, er drie soorten lidmaatschapsvormen waren. Ze werden 

gebaseerd op verenigingen, beroepen en gemeenschappen. In 2004 waren credit 

unions verreweg het meeste georganiseerd op grond van hun beroepsaffiniteit.62  

3.4.1 Verruiming common bond 

Aan het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw zorgden technologische 

en organisatorische ontwikkelingen ervoor dat credit unions in financiële 

moeilijkheden kwamen.63 Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en 

impliciet de financiële gezondheid van de algehele credit union industrie te 

bewerkstellingen, werd de NCUA er toe gezet om het common bond vereiste 

                                                           
60 Federal Reserve Bank of Atlanta 1998, p. 35. 
61 Moody & Fite 1971. 
62 NCUA 5300 Call Report 2004. 
63 Burger and Dacin 1991; Murphy 1996. 
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ruimer te interpreteren. Hierdoor werd de traditionele triptiek doorbroken en 

werd het mogelijk om meerdere common bonds binnen één credit union aan te 

spreken.64 In de jaren tachtig en negentig werd deze ruimere interpretatie 

veelvuldig toegepast door credit unions. Vooral bij overnames van credit unions 

die in financiële moeilijkheden verkeerden was dit te beschouwen als het 

panacee. Het doel hierachter was om een breed en gedifferentieerd ledenbestand 

te verkrijgen die toekomstige financiële tegenslagen beter mitigeert. De NCUA 

was tevens van mening dat hierdoor de dienstverlening van credit unions aan 

een breder publiek beschikbaar werd gesteld.65 Inherent aan deze verruiming is 

dat credit unions in staat werden gesteld om te groeien en een groter ledental 

dan voorheen aan te boren.66  

Alhoewel de financiële positie van credit unions hierdoor versterkte, is enige 

kritiek op zijn plaats. Want leidt deze verruiming niet direct, dan wel indirect, tot 

verhoogde concurrentie met banken?67 In 1998 heeft dit er toe geleid dat de U.S. 

Supreme Court68 heeft geoordeeld dat “multiple common bond”69 credit unions in 

strijd met artikel 109 FCUA handelen. Niet het handelen van de multiple common 

bond credit union als zodanig is in strijd met dit artikel, doch de verleende 

goedkeuring ter uitbreiding door de NCUA, is in strijd met artikel 109 FCUA. De 

ruimere interpretatie door NCUA van artikel 109 FCUA is in strijd met de 

taalkundige uitleg van dit artikel en deswege onrechtmatig. 

Nog voordat partijen terug waren in de rechtbanken om dit uit te vechten, had 

het Congres dit vraagstuk al ondervangen. Nog in hetzelfde jaar nam het 

Congres de “Credit Union Membership Access Act”70 (hierna: CUMAA) aan. 

CUMAA zorgde er voor dat de uitspraak van de U.S. Supreme Court niet meer 

stand kon houden en herbevestigde “de specifieke missie die credit unions 

vervullen met betrekking tot het faciliteren van spaar en leenbehoeften van 

consumenten, vooral voor diegene van bescheiden komaf”.71 Het uitgangspunt 

voor het bovenstaande was de FCUA. Hierin werd vanaf nu de Board van de 

                                                           
64 Frame, Karels, McClatchey 2002, p. 613-636. 
65 Burger and Dacin 1991; Murphy 1996. 
66 Good 1996; Murphy 1996; Smale 1997. 
67 Federal Reserve Bank of Kansas City 2005, p. 4. 
68 Supreme Court of the United States 1998. 
69 Multiple common bond credit union is een credit union die uit meerdere samengestelde lidmaatschapspoolen 
bestaat. 
70 Credit Union Membership Access Act, Public Law 105-219. 
71 Public Law 105–219, § 2, 112 State 913, 7 augustus 1998. 
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NCUA nadere algemene regelgevende bevoegdheden verleend.72 Het Congres 

heeft bij aanname van CUMAA specifiek aan de Board van de NCUA de 

bevoegdheid gedelegeerd om bepaalde definities uit de FCUA nader vorm te 

geven in besluiten en richtlijnen.73 De Board moest op deze wijze een eenduidige 

betekenis geven aan definities als “well-defined local community”, 

“neighborhood” en “rural district” voor credit unions.  

CUMAA heeft er toe bijgedragen dat de FCUA drie soorten lidmaatschapsvormen 

toestond. Allereerst de “single common bond” (verenigingen of 

gemeenschappen), ten tweede de “multiple common bond” (meerdere 

verenigingen of gemeenschappen) en tot slot de derde vorm “community 

charter”.74  

Zoals uit paragraaf 3.2.1 naar voren kwam dient de common bond in de akte van 

oprichting gedefinieerd te zijn en moeten de statuten aangeven welk gebied 

bediend gaat worden. Nadere definities en criteria voor lidmaatschapsvereisten 

worden in artikel 109 FCUA gegeven. Onderstaand zal ingegaan worden op de 

drie soorten credit unions. 

3.4.2 Single common bond credit union 

De eerste vorm van een credit union is de single common bond credit union. Een 

single common bond credit union bestaat uit één groep personen of entiteiten die 

gezamenlijk een beroepsaffiniteit dan wel verenigingsaffiniteit hebben.75 Indien 

het gaat om een beroepsaffiniteit wordt dit aangeduid als een “occupational 

credit union” en kan lidmaatschap verkregen worden mits de persoon of entiteit 

dezelfde common bond heeft.76 De aanvraag voor een single common bond 

credit union dient voorzien te worden van nodige documentatie waaruit blijkt dat 

aan de voorwaarden voor een single occupational credit union is voldaan.  

Tevens kan hier ook sprake zijn van een handels, branche of professie common 

bond credit union. De common bond kan niet zodanig ruim beschreven worden 

dat het groepen omvat die geen hechte relatie hebben met de groep. De affiniteit 

manifesteert zich in een enge beschrijving van de specifieke interesses. Deze 

                                                           
72 12 U.S.C. 1766(a) 
73 12 U.S.C. 1759(g). 
74 12 C.F.R. §1759.109b1-3. 
75 Artikel 109 (b) (1) FCUA. 
76 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73401. 
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type credit union kan alleen bedreven worden als single common bond credit 

union.77 

Indien het een credit union betreft die een verenigingsaffiniteit heeft wordt dit 

aangeduid als een “single associational credit union”.78 In tegenstelling tot de 

hierboven genoemde occupational credit union, kan een single associational 

credit union, ongeacht haar vestigingsplaats, alle leden en werkgevers omvatten 

van een erkende vereniging. Deze credit union omvat individuen (natuurlijke 

personen) en/of groepen (rechtspersonen) wiens leden participeren in sociale en 

maatschappelijke projecten die gemeenschappelijke belangen nastreven.79 Hier 

valt te denken aan kerkgenootschappen. Deze kunnen vervolgens weer 

ondergebracht worden in single associational credit unions als er integraal een 

gedeelde doel en missie is.   

3.4.3 Multiple common bond credit union 

Als een federal credit union wordt opgericht die bestaat uit een combinatie van 

single occupational en/of associational common bonds, dan is dit in beginsel 

mogelijk. Dit type credit union wordt een ‘multiple common bond credit union’ 

genoemd. Conform artikel 109 (b)(2) FCUA blijkt dat een multiple common bond 

credit union uit “more than one group” bestaat. Voor het aanmerken van een 

groep is vereist dat iedere groep een eigen occupational of associational common 

bond heeft.80 Additioneel wordt verder vereiste dat deze groepen “must be within 

reasonable geographic proximity of the credit union”.81 Anders gezegd, groepen 

dienen binnen een bepaald ‘service area’ van de credit union te zijn gevestigd.82 

Blijkt dit het geval te zijn, dan worden de groepen nadien als “select groups” 

aangeduid.  

 
Terecht kan hier de vraag gesteld worden wat er met een ‘service area’ wordt 

bedoeld? Uit de bedoeling van de Amerikaanse wetgever blijkt dat “[a] federal 

credit union’s service area is the area that can reasonably be served by the 

                                                           
77 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73402. 
78 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73405. 
79 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73405. 
80 Artikel 109(b)(2)(A) FCUA.  
81 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73408. 
82 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73408; De 
‘service area’ van federal credit union’s is (…)the area that can reasonably be served by the service facilities 
accessible to the groups within the field of membership. 
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service facilities accessible to the groups within the field of membership”83 

(cursief toegevoegd). Mijn inziens impliceert vorenstaande dat daadwerkelijke 

toegang tot die ‘service facilities’84 voor groepen die bediend worden, mogelijk 

moet zijn. 

 
Aangezien de field of membership bij deze credit unions uit meerdere groepen 

bestaat, kan aangenomen worden dat voor de toelating van een select group tot 

de credit union, getoetst wordt of de groep in zijn geheel binnen dit gebied valt.85 

Voorts is van belang dat uit de field of membership duidelijk dient te blijken wie 

hiertoe behoort en wanneer er sprake is van een select group. Dit is van belang 

omdat slechts die (natuurlijke)personen of rechtspersonen, mits gedefinieerd in 

de field of membership, gebruik kunnen maken van de diensten van de credit 

union. 

 

Wanneer de field of membership wordt vastgesteld, dient gewezen te worden op 

een aantal bijkomende vereisten. Blijkens artikel 109 (b)(2)(B) FCUA wordt 

enerzijds een ‘numerical limitation’86 gesteld aan het aantal leden en anderzijds 

is afwijking hiervan mogelijk, mits aan de voorwaarden van subsection (d) van 

dit artikel wordt voldaan.87 Dit betekent dat als een groep wil worden toegevoegd 

aan de field of membership, deze groep niet meer dan 3.000 leden mag 

inhouden.88 Afwijking van de numerieke beperking is mogelijk als bijvoorbeeld 

blijkt dat de groep “(…)could not feasibly or reasonably establish a new single 

common-bond credit union(…)”.89 Gedacht kan worden aan het ontbreken van 

voldoende vrijwilligers en/of andere middelen voor het efficiënt en effectief 

opereren van een credit union.90 

 
Wil de toevoeging van de groep aan de field of membership als zodanig effect 

sorteren, dan dient de Board van de NCUA goedkeuring te verlenen.91 Ofschoon 

                                                           
83 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73408. 
84 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73408; Service 
facility wordt gedefinieerd als: “(…)a place where shares are accepted for members’ accounts, loan applications 
are accepted or loans are disbursed”. De website van de credit union valt niet onder deze definitie. 
85 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73408. 
86 Artikel 109(d)(1) FCUA; Naar mijn interpretatie zal met “numerical limitation” in het Nederlands “numerieke 
beperkingen” bedoeld worden.    
87 Artikel 109(d) FCUA. 
88 Artikel 109(d)(1) FCUA, “(…)only a group with fewer than 3,000 members shall be eligible to be included in 
the field of membership(…)”. 
89 Artikel 109(d)(2)(A) FCUA. 
90 Artikel 109(d)(2)(A)(i) FCUA. 
91 Artikel 109(f) FCUA. 
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een goedkeuring positief of negatief uitpakt, is afhankelijk van meegestuurde 

documentatie door de aanvragende credit union. Betreft het een toevoeging van 

een groep die groter is dan 3.000 leden, dan is de credit union verantwoordelijk 

voor een gedetailleerde analyse. Hieruit dient de economische en praktische 

noodzaak van de toevoeging duidelijk te blijken. De credit union heeft tot plicht 

te bewijzen waarom de groep niet ondergebracht kan worden in een 

afzonderlijke credit union.92  

 

Vooropgesteld zij dat het vanuit de FCUA voorkeur geniet om een single common 

bond credit union op te richten. Toestemming voor de verruiming zal door de 

Board slechts verleend worden93 als voortzetting van een credit union niet meer 

te verenigen is met regels van gezonde bedrijfsvoering.94 Argumenten voor 

toevoeging van een extra groep aan het field of membership, zullen mijn inziens 

slechts gegrond verklaard worden als deze een bedrijfseconomisch motief 

hebben. Het is niet verwonderlijk dat het motief een commerciële c.q. marketing 

achtige grondslag kan hebben. Blijkt dit het geval te zijn, dan kunnen partijen 

nul op het rekest verwachten.  

 

3.4.4 Community credit union 

Als derde vorm om een credit union te organiseren erkent de FCUA de 

‘community credit union’. Volgens artikel 109 FCUA bestaat een community 

credit union uit ”persons or organizations within a well-defined local community, 

neighborhood, or rural district”.95 Noemenswaardig in deze context is dat de 

NCUA Board algemene regelgevende bevoegdheid heeft over federal credit 

unions.96 De Board heeft bijvoorbeeld de specifieke taak om middels 

regelgevende besluiten de begrippen “well defined local community” en “rural 

district” nader te definiëren.97 Daar dit de aard en essentie van een community 

credit union raakt, zal de scriptie deze begrippen analoog toepassen.  

 
Om een gebied als een well defined local community te kwalificeren dient 

voldaan te worden aan twee wezenlijke vereisten. Ten eerste is vereist dat er 

                                                           
92 Federal Register /Vol. 73, No. 232 /Tuesday, December 2, 2008 /Rules and Regulations, p. 73409. 
93 Artikel 109(f) FCUA. 
94 Artikel 109(f) FCUA 
95 Artikel 109(b)(3) FCUA. 
96 Artikel 120(a) FCUA. 
97 Artikel 109(g) FCUA 
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sprake is van een “(….)geographic certainty to the community’s boundaries, 

which must be well-defined”.98 Als tweede vereiste, dient er sprake te zijn van 

“(…)sufficient social and economic activity among enough community members 

to assure that a viable community exists”.99 Sinds CUMAA is dit laatste 

uitdrukkelijk naar voren gekomen als het “interaction and/or shared common 

interests” vereiste. Naar het zo lijkt moet dus iedere aanvraag hiertoe op basis 

van een case-to-case behandeling doorlopen worden. Welbeschouwd kan ik 

stellen dat interactie en gezamenlijke affiniteit niet in iedere gemeenschap 

hetzelfde is, waardoor zonder duidelijke wettelijke kaders uniformiteit en 

rechtszekerheid ver te zoeken is. De NCUA vindt dat bijvoorbeeld één staat in 

zijn geheel niet als een well defined local community beschouwd kan worden. 

Een stad of een gemeente daarentegen kan weer wel als een well defined local 

community beschouwd worden.100 

 
Volgens de NCUA dienen vier types van affiniteit, waarop zowel community als 

rural district statuten gebaseerd kunnen zijn, te worden onderscheiden. Het 

betreft “persons who live in, worship in, attend school in, or work in the 

community or rural district”.101 Opgemerkt dient te worden dat vennootschappen 

of rechtspersonen die gevestigd zijn binnen de gemeenschappelijke grenzen, 

tevens in aanmerking kunnen komen voor lidmaatschap. Statutair behoort 

bovendien duidelijk te blijken dat (1) “[t]he geographic area’s boundaries [are] 

clearly defined” en (2) “[t]he area is a well-defined local community or rural 

district (cursief toegevoed)”.102 Wil de voorgestelde ‘community area’ 

                                                           
98 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36257; Onder ‘well 
defined’ wordt verstaan: the proposed area has specific geographic boundaries. 
99 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36257. 
100 68 FR18334, 18337 (april, 15, 2003); Ook een economische centrum gecombineerd met interactie of 
affiniteit, kan de nodige indicaties bieden voor gemeenschappelijke aanknopingspunten om een credit union 
succesvol in stand te houden.      
101 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36263. 
102 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36263 e.v.; Voor het 
inkleuren van een well defined local community is het bestendig gebruik van de NCUA om een “single political 

jurisdiction” en “statistical areas” als zodanig te beschouwen, daar zij bijdragen aan objectieve en kwantitatieve 
standaarden. Onder een single political jurisdiction wordt het volgende bedoeld; “the area to be served is in a 
recognized single political jurisdiction, i.e., a city, ounty, or their political equivalent, or any contiguous portion 
thereof”. Een statistical area is; “the area is a designated Core Based Statistical Area (CBSA) or allowing part 
thereof, or in the case of a CBSA with Metropolitan Divisions, the area is a Metropolitan Division or part 
thereof”. Als aanvullend vereiste geldt een “statistical area” met “multiple jurisdisction” tevens als een well 
defined community. Bovendien geldt hiervoor dat; “the CBSA or Metropolitan Division must have a population 
of 2.5 million or less people”. Van een rural district is sprake als; “the district has well-defined, contiguous 
geographic boundaries; more than 50% of the district’s population resides in census blocks or other geographic 
areas that are designated as rural by the United States Census Bureau; and the total population of the district 
does not exceed 200,000 people; or the district has well-defined, contiguous geographic boundaries; the 
district does not have a population density in excess of 100 people per square mile; and the total population of 
the district does not exceed 200,000 people.” 
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goedgekeurd worden, dan rust op de aanvrager de last om te bewijzen dat aan 

deze statutaire vereisten is voldaan.  

 
Vaststelling van een well defined local community is slechts het antwoord op één 

van de twee vereisten. Als tweede vereiste voor de credit union geldt, dat het 

moet aantonen dat het deze well defined local community kan bedienen.103 

Normaliter geschiedt de beschrijving van de aanpak in het marketingplan van de 

credit union. Echter rijst nu de vraag of een credit union zich strikt moet houden 

aan dit marketingplan en de manier van aanpak. Zo ja, gaat dit ook op als er 

veranderende economische of andere omstandigheden zijn? Mijn inziens moet de 

credit union deze vragen in beginsel positief beantwoorden. Dienen zich echter 

turbulente tijden voor, dan luidt het antwoord op de vragen ontkennend. In deze 

tijden dient de credit union juist de flexibiliteit gegund te worden, teneinde de 

continuïteit te waarborgen. Dat flexibiliteit ook bij de NCUA belangrijk is blijkt uit 

de volgende citaat: “[i]n any event, NCUA intends to provide an FCU with 

flexibility to comply with or reasonably alter its marketing plan as dictated by 

circumstances (cursief toegevoegd)”.104 

 
Vanwege het feit dat een community credit union, in tegenstelling tot de andere 

twee vormen, vaker onderworpen is aan concurrentie van lokale financiële 

instellingen, dienen allerlei financiële en operationele factoren in ogenschouw 

genomen te worden.105 Als exponent kan het gedifferentieerde ledensubstraat 

beschouwd worden. Dit kan van de credit union vereisen dat speciale marketing 

programma’s ontwikkeld moeten worden om de verscheidene segmenten van de 

community te bereiken. Om het vorenstaande te ondervangen, dient de 

aanvraag van de credit union vergezeld te gaan met een businessplan.106 Van de 

community credit union wordt verwacht, mits het economisch verantwoord is, 

om volledige uitvoering aan de voorgestelde marketing- en businessplan te 

geven. 

 

                                                           
103 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36261. 
104 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36262. 
105 Omdat de overige twee varianten vaak gesteund worden door een sponsorende organisatie of vereniging, 
hebben deze meer financiële ruggengraat om eventuele financiële schokken op te vangen of om extra 
activiteiten te ontplooien. 
106 Federal Register /Vol. 75, No. 122 /Friday, June 25, 2010 /Rules and Regulations, p. 36264. 
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3.5 Organisatiestructuur 

Nu de drie verschillende vormen van een credit union inzichtelijk zijn gemaakt, is 

het van belang om de organisatiestructuur te belichten. Wil een credit union 

efficiënt en effectief opereren dan is een transparante en overzichtelijke 

organisatiestructuur essentieel. Alvorens de behoeftigen naar behoren te 

bedienen, is het noodzakelijk dat leden aangesloten zijn bij de credit union. 

Immers de leden zijn de spil van de activiteiten van een credit union. Naast een 

ledensubstraat eist de FCUA dat de credit unions  een Board of Directors heeft 

(zie 3.5.1).107 Voorts dient een credit union een supervisory committee (zie 

3.5.2) en een credit committee (zie 3.5.3) te bevatten.108 Daar het een 

Amerikaanse ondernemingsvorm betreft, is het management georganiseerd in 

een one-tier systeem. Dit betekent dat zowel de Board of Directors, credit 

committee en supervisory committee in een bestuursorgaan zitten. Dit in 

tegenstelling tot het in Nederland gehanteerde two-tier systeem; waar het 

management (raad van bestuur) en de toezichthoudende orgaan (raad van 

commissarissen) van elkaar gescheiden opereren. Het bestuur is in dit systeem 

belast met het besturen van de onderneming. De raad van commissarissen houdt 

op zijn beurt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 

zaken.109  

 

3.5.1 Board of Directors 

De Board of Directors (hierna: Board) wordt door en voor de leden van de credit 

union gekozen. Om het democratisch gehalte binnen credit unions te verhogen, 

stelt de FCUA als voorwaarde dat de Board uit een oneven aantal directors 

bestaat. Iedere Board moet uit ten minste vijf leden bestaan en dient “(…)to be 

elected annually by and from the members(…)”.110 Uit nadere NCUA besluiten 

blijkt dat het maximum ligt op vijftien bestuursleden.111 Een ander typerend 

element voor de Board is dat zij haar taken verricht op vrijwillige basis.112 Dit 

betekent, anders dan bij andere financiële instellingen, dat de Board geen 

(maandelijkse)salaris krijgt voor uitgevoerde diensten. Dit is een vreemd 

                                                           
107 Artikel 111 FCUA. 
108 Artikel 111 FCUA. 
109 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 403-404; Art. 2:140 BW. 
110 Artikel 111 (a) FCUA. 
111 Artikel VI, section 1 FCUA Bylaws. 
112 Artikel 111 (c) FCUA, “No member of the board or of any other committee shall, as such, be 
compensated(…)”. 
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gegeven. Het is juist gebruikelijk dat mensen voor geleverd arbeid loon als 

tegenprestatie ontvangen. Echter, het Congress deduceert dit terug naar het 

onderscheidend vermogen van credit unions en haar speciale status in de 

maatschappij.113  

 
Als voorwaarde voor de samenstelling van de Board geldt in beginsel dat leden 

van de Board, lid dienen te zijn van de desbetreffende credit union. De FCUA laat 

vervolgens de invulling van de functies aan de Board zelf over. Het gaat om de 

functies van voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester (financial officer) en 

secretaris. Hier geldt echter een uitzondering op het hierboven genoemde 

element van vrijwillige uitvoering van diensten door leden van de Board. 

Conform artikel 112 FCUA “[o]nly one board officer may be compensated as an 

officer of the board”. Dit betekent dat de Board uit haar midden slechts één 

persoon mag aanwijzen die vergoeding ontvangt voor verrichtte 

werkzaamheden. Dat dit paradoxale situaties kan veronderstellen lijkt mij niet 

verwonderlijk. Er van uitgaande dat leden van de Board daadwerkelijk hier zitten 

ten behoeve van haar leden, zou dit geen problemen moeten veronderstellen.   

 
Een belangrijke taak voor de Board is het in het leven roepen van een 

`supervisory committee’ en een `credit committee’ (zie nader 2.4.2). De Board 

kan tevens de functionarissen in deze twee commissies benoemen. Ook voor 

functionarissen van deze commissies geldt dat zij geen compensatie mogen 

ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Tezamen met deze organen vormt de 

Board het management van de credit union.114 

 
Zoals elke onderneming heeft ook de credit union een eindverantwoordelijke 

voor de algehele gang van zaken. Deze ‘executive officers´ worden door en uit 

leden van de Board gekozen. Uit hun midden wijzen de leden van de Board de 

voorzitter aan die daarmee ook de ´general manager´ van de credit union 

wordt.115 Als voorzitter van de Board zit deze persoon iedere vergadering van de 

credit union voor. De chief executive officer (CEO) is samen met chief financial 

                                                           
113 Zie voetnoot bij artikel 100 FCUA. Met name onder punt 4: “(…) Credit unions, unlike many other 
participants in the financial services market, are exempt from Federal and most State taxes because they are 
member-owned, democratically operated, not-for-profit organizations generally managed by volunteer boards 
of directors and because they have the specified mission of meeting the credit and savings needs of consumers, 
especially persons of modest means(…)”. 
114 Artikel 111 (a) FCUA. 
115 Artikel 112 FCUA. 
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officer (CFO) verantwoordelijk voor alle operationele en financiële activiteiten van 

de credit union. Dit betekent dat tevens voldaan moet worden aan het opstellen 

van rapporten en verklaringen, die anders dan op basis van de FCUA, op de 

credit union van toepassing zijn. Ondanks hun status aparte, worden credit 

unions door de toezichthouders in de VS als een financiële instelling gezien. Dit 

betekent dat de Sarbanes-Oxley Act (SOX) ook op credit unions van toepassing 

is. De CEO en CFO dienen zich ook hieraan te conformeren. 

 

Voor de leden van de Board geldt dat zij tenminste eenmaal per maand bij elkaar 

komen om te vergaderen. Tijdens deze vergadering wordt de algemene gang van 

zaken van de credit union besproken. Van iedere vergadering is de Board 

verantwoordelijk om agendapunten en notulen bij te houden.116 Daarnaast is dit 

niet onverstandig. Zo wordt inzicht behouden in wat wordt besproken en wat 

wordt gezegd zodat hieromtrent geen onnodige conflicten in de toekomst kunnen 

ontstaan. 

 

De Board mag, mits zij dit nodig acht, ter ondersteuning van de penningmeester 

en de secretaris medewerkers in loondienst aannemen. Voorwaarde is dat zij niet 

als voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester of secretaris mogen optreden.117 

Dit impliceert dat de Board de toezicht heeft en de verantwoordelijkheid draagt 

voor de werkzaamheden van deze medewerkers. In tegenstelling tot het 

management mogen deze medewerkers wel worden betaald voor de door hen 

verrichte operationele werkzaamheden. De hoogte van het honorarium van de 

medewerkers wordt enerzijds door de Board en anderzijds door nadere 

regelgeving van de NCUA bepaald. Een marktconforme salaris ligt in de rede, 

maar het hoeft niet. Naast het inhuren van deze ‘betaalde’ medewerkers mag de 

Board ook commissies instellen die bestaan uit leden van de credit union zelf, 

welke ter ondersteuning van het management zullen dienen.118        

 
Dat de leden van de Board er voor en door de leden van de credit union zijn, 

blijkt ook uit de toe- en uittreed policy.119 In beginsel is de hoofdregel dat de 

leden van de Board jaarlijks voor en uit de leden van de credit union worden 

                                                           
116 Artikel 112 FCUA. 
117 FCUA Bylaws 2007, p. 28; Artikel 113 (10) FCUA. 
118 Artikel 113 (13) FCUA. 
119 Zie onder meer artikel 111 (a) FCUA. 
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samengesteld. Afwijking van een jaarlijkse herverkiezing is mogelijk, mits nadere 

regelgeving hierin voorziet.120 Hiermee komt duidelijk het democratische 

karakter van het lidmaatschap van een credit union naar voren. Dit is immers 

wel wat anders dan bij de ´normale´ financiële instellingen! Enige nuancering 

van dit democratisch gehalte is mijn inziens dan ook op zijn plaats. Dat leden 

jaarlijks de Board naar huis kunnen sturen als het ze niet zint is heel mooi, maar 

het is niet echt bevorderlijk voor een middellang tot lange koers die het 

management van de credit union wil varen. Daarnaast is het zeer goed denkbaar 

dat leden in een conflict kunnen geraken, waardoor, mocht er een van de 

conflicterende partijen in de Board zitten, de jaarlijkse verkiezingen een middel 

worden om die ander dwars te zitten. Hoewel onderling vertrouwen hoog in het 

vaandel staat van leden van een credit union, is een conflict die tot een impasse 

kan leiden nimmer uitgesloten. 

 
Mocht er om wat voor reden dan ook een vacature ontstaan binnen de leden van 

de Board, dan is de Board zelf verantwoordelijk voor een geschikte vervanger. 

Hierbij geldt dat het interim-lid slechts tot de eerst volgende jaarvergadering 

zitting neemt in de Board. Tijdens de algemene jaarvergadering wordt door en 

uit de leden van de credit union een nieuwe lid van de Board gekozen.121 Deze 

neemt nadien zitting in de Board en tijdens de daarop volgende vergadering van 

de Board zelf zal zijn rol en functie nader belicht worden. 

 

3.5.2 Supervisory committee  

Naast de Board maakt de ‘supervisory committee’ eveneens onderdeel uit van 

het management van een credit union. Deze committee is te zien als een soort 

van raad van commissarissen in Nederland. Net als zijn Nederlandse equivalent 

heeft de committee een toezichthoudende rol. De aanstelling van de leden van 

de committee geschiedt door de Board uit de leden van de credit union en 

bedraagt ten minste drie tot maximaal vijf personen. Een van de leden van de 

committee kan, maar hoeft niet, een van de leden van de Board te zijn, met dien 

verstand dat het niet die functionaris is die betaald wordt voor zijn 

werkzaamheden. Tevens geldt dat werknemers en leden van het credit 

committee geen onderdeel mogen uitmaken van de supervisory committee. 
                                                           
120 FCU Bylaws 2007, p. 22. 
121 Zie artikel 111 (a), 112 en 113 (3) FCUA. 
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Leden van de supervisory committee hebben een mandaat van respectievelijk 

één, twee of drie jaar. De termijn van het mandaat is voor alle leden gelijk. Dit is 

mijn inziens opmerkelijk maar per definitie niet van negatieve invloed op het 

supervisory committee. Hierdoor kan immers bij de eerst volgende 

aanstellingsmogelijkheid een compleet nieuw supervisory committee gekozen 

worden.122 Dit kan voor een nieuw en verfrissend elan zorgen bij de credit union. 

 

Dat de supervisory committee een essentieel gedeelte van het management 

vormt blijkt uit de wet- en regelgeving.123 De voornaamste taken en 

bevoegdheden van de supervisory committee behelzen (op zijn minst) een 

jaarlijkse audit en het controleren van de rekeningstatus van het lid.  

 
De audit behelst een rapport van de committee over de financiële en 

operationele gang van zaken bij de credit union. Hierin signaleert ze de 

voornaamste risico’s en bedreiging van de credit union en overlegt dit met de 

Board. De leden ontvangen op de jaarvergadering een samenvatting waarin 

kernachtig het voorgaande wordt opgesomd.124 Het gevaar bestaat dat de 

uitgevoerde audit selectieve informatieproblemen herbergt. Dit ‘principal agent’ 

probleem speelt met name een rol als de audit door intern personeel wordt 

uitgevoerd. Voor mitigatie van dit probleem is het raadzaam de audit door een 

onafhankelijke externe derde partij uit te laten voeren. Daarom staat nadere 

regelgeving toe dat, afhankelijk van de omvang van de credit union, de 

committee externe accountants en auditors in dienst neemt, om zo de 

betrouwbaarheid en juistheid van de audit te garanderen. Het behoort slechts de 

supervisory committee toe om deze personen te selecteren, de taken te 

verschaffen of om deze personen uit hun taak te ontheffen.125    

 
Met betrekking tot de tweede verantwoordelijkheid van de supervisory 

committee betekent dit dat zij ten minste elke twee jaar de rekeningstatus van 

het lid controleert. Deze controle bestaat uit een verificatie van het 

rekeningnummer met aanverwante voorwaarden van het lid met die, zoals 

                                                           
122 FCU Bylaws 2007, p. 33. 
123 Zie artikel 115 FCUA en FCU Bylaws 2007, p. 33-35. 
124 Zie artikel 115 FCUA eerste opsomming; Zie ook artikel 202 FCUA.  
125 FCU Bylaws 2007, p. 35. 
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oorspronkelijk afgesproken en opgenomen, gegevens zoals bij de 

penningmeester bekend zijn.126 Deze controle is bedoeld om te kijken of het lid 

nog steeds in staat is om aan zijn kredietvoorwaarden te voldoen. Het is mijn 

inziens te zien als een interveniërend middel bij mogelijke wanbetalingen door 

het lid. 

 
Naast deze twee voornaamste verantwoordelijkheden heeft de supervisory 

committee de taak om werknemers en functionarissen van de credit union te 

beoordelen op hun prestaties. Deze functioneringsgesprekken staan niet op zich 

zelf maar hebben ook een ander doel. Want afzonderlijk van het auditrapport, 

brengt de supervisory committee aanbevelingen ter verbetering van de 

operationele activiteiten van de credit union uit. Dit kan alleen als tijdens 

functioneringsgesprekken blijkt dat prestaties verbeterd kunnen worden door 

activiteiten anders aan te pakken. 

 

3.5.3 Credit committee 

De credit committee (krediet commissie) is het orgaan dat verantwoordelijk is 

voor het toestaan dan wel weigeren van kredietaanvragen aan leden van de 

credit union.127 De leden van de credit committee dienen allen lid te zijn van de 

desbetreffende credit union. Net als bij de Board dient het aantal leden oneven te 

zijn, respectievelijk tussen de drie en zeven. De leden kiezen vervolgens uit hun 

midden de voorzitter en de secretaris.128 Acht de credit committee het nodig, dan 

mag en kan het een ‘loan officer’ aanstellen die eveneens de kredietaanvragen 

gaat beoordelen. Het betreft hier een gedelegeerde bevoegdheid aan de loan 

officer, welke wordt begrensd door de committee en relevante wet en 

regelgeving.129 Hoogstens één lid van de committee mag als loan officer 

aangesteld worden. Voor de loan officer geldt dat van iedere toegestane dan wel 

geweigerde kredietaanvraag een formulier wordt gefourneerd aan de committee. 

 
Voor de credit committee bestaat de verplichting om ten minste eens per maand 

samen te komen en de kredietaanvragen op hun merites te beoordeeld. Dit geldt 

voor zowel toegestane als geweigerde kredietaanvragen. Het kan dus voorkomen 

                                                           
126 Zie artikel 115 FCUA twee laatste volzinnen. 
127 Zie artikel 114 FCUA. 
128 Zie artikel 114 FCUA en FCU Bylaws 2007, p. 30-32. 
129 FCU Bylaws 2007, p. 31. 
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dat een loan officer een kredietaanvraag in eerste instantie weigert, maar dat na 

behandeling door de committee alsnog fiat wordt gegeven. Wil er sprake zijn van 

een rechtsgeldig overrulede kredietaanvraag, dan is het vereist dat ten tijde van 

die vergadering ten minste de meerderheid van het volledige committee 

aanwezig is. Om de kredietaanvraag vervolgens geldig te doen zijn, is het vereist 

dat een meerderheid van de aanwezigen zich positief uitspreekt over deze 

overruling.130 Geschiedt het voorgaande niet, dan mag er geen toestemming dan 

wel weigering over de kredietaanvraag uitgesproken worden. Bij afwezigheid van 

een credit committee kunnen leden bij een geweigerde kredietaanvraag een brief 

aan de Board van de credit union richtten, met het verzoek tot herbeoordeling 

van de kredietaanvraag. De gedachte hierachter is dat géén enkele werknemer 

zonder de vereiste goedkeuring het vermogen van de credit union ter 

beschikking kan stellen aan kredietaanvragers.131 

 
Om een positief oordeel over een kredietaanvraag te vellen kijkt de committee 

(of de loan officer) naar verschillende factoren. Zoals reeds aangehaald verkeren 

de leden van een credit union in een andere financiële positie dan de klanten van 

een ‘gewone’ financiële instelling. De meeste leden van een credit union komen 

immers niet door een credit check van de gewone bank heen. Dit betekent dat 

het risico die de credit union loopt om het lid wel een lening te verschaffen 

relatief hoog is. Daarom kijkt de credit committee bij een kredietaanvraag verder 

dan alleen de financiële cijfers. Naast inlichtingen omtrent het karakter en de 

financiële positie van de aanvrager, wordt informatie ingewonnen omtrent 

waarborgen c.q. zekerheden (indien aanwezig) die voor een tijdige en volledige 

betaling kunnen zorgdragen. Deze informatie moet er toe leiden dat de 

kredietaanvraag een ‘probable benefit’ voor de lener oplevert.132 Hieruit blijkt dat 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een credit union verder reikt dan 

alleen winst maken. De credit committee en de loan officer verplichten zich om 

samen met de kredietaanvrager, zich ijverig in te spannen om de financiële 

problemen van de kredietaanvrager op te lossen.133 

 

                                                           
130 Artikel 114 (b) FCUA. 
131 Zie tweede alinea artikel 114 (b) FCUA. 
132 Zie FCU Bylaws 2007, p. 32. 
133 FCU Bylaws 2007, p. 32. 



Credit Unions 

Benjamin Čamdžić (ANR: 380435)  36 

 

3.6 Dienstverlening en de drie-C´s 

De twee voornaamste diensten die door credit unions worden aangeboden zijn; 

sparen (thrift services) en lenen (credit services). Sparen wordt door credit 

unions aangemoedigd en is een van de operationele doelen van de organisaties. 

Niettemin kan sparen leiden tot een verbetering van de economische en sociale 

omstandigheden van de leden. Om sparen onder haar leden te motiveren, kan 

een credit union verschillende soorten spaarproducten aanbieden. Een van de 

verplichte diensten die een credit union haar leden moet aanbieden is een 

‘regular share account’. Dit is te zien als een bankrekeningnummer bij de bank.  

 

Deze ‘share accounts’ of ‘share certificate accounts’ (beide termen worden in de 

FCUA gehanteerd om een rekeningnummer aan te geven) zijn tevens de primaire 

bronnen waaruit credit unions vermogen aantrekken (zie nader hoofdstuk 5). 

 

Het verschaffen van leningen aan leden is tevens de grootste investering die 

credit unions maken. Om te zorgen dat dit efficiënt en effectief geschiedt is de 

Board of Directors verantwoordelijk voor een doordacht leenbeleid. Dit beleid 

dient in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving te zijn. 

 
Zoals reeds besproken is het unieke aan credit unions dat het verschaffen van 

krediet niet volgens de branchetraditionele wijze gaat. Daar waar traditionele 

financiële instellingen een kredietaanvraag grotendeels baseren op een 

creditcheck, houden credit unions er een eigen systeem op na. Credit unions 

hanteren de zogenaamde drie-C’s van credit, te weten; ‘Character, Capacity en 

Collateral’.134 

 
De ‘Character’ houdt verband met de informatie over de financiële historie van 

de aanvrager. Informatievergaring hieromtrent geschiedt op verschillende wijze. 

Navragen bij andere financiële instellingen, kredietbeoordelaars en verschaffers 

van leningen behoort tot de mogelijkheden. Maar ook van belang is, indien de 

aanvrager eerder een lening bij de credit union heeft afgesloten, zijn 

aflossingshistorie over deze lening. Voor de bepaling van de ‘Capacity’ van 

                                                           
134 FCU Handbook 2006, p. 21-22; Zie ook Duffhues 1994, p. 203-204, de drie C’s zijn afgeleid van de in de 
economische literatuur bekende vijf-C’s voor de beoordeling van de kredietwaardigheid. Naast de genoemde 
drie-C’s spelen ‘Capital’ en ‘Conditions’ een rol in de beoordeling. Capital doelt op de kwaliteit van de financiële 
structuur in de balans. Conditions ziet op de algemeen-economische en de branche-specifieke mogelijkheden 
voor de onderneming van de afnemer. Voor nadere informatie hieromtrent verwijs ik naar de aangehaalde 
literatuur op pagina’s 203-204 respectievelijk 386-388.  
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terugbetalen door de aanvrager dient de credit committee of loan officer 

zorgvuldig inkomsten, schulden, de schuldenlast en de kosten voor het levens 

onderhoud te onderzoeken. Nadat de schuldenlast en de kosten voor het 

levensonderhoud in overweging zijn genomen, dient het inkomen voldoende en 

adequaat te zijn om de lening terug te kunnen betalen. ‘Collateral’ is het 

onderpand die de credit union heeft op het moment dat de lener niet meer aan 

zijn verplichtingen kan voldoen. De waarde van het onderpand dient gemakkelijk 

liquide gemaakt te worden. Als de lener een persoon als garantstelling heeft, dan 

dient die persoon in het geval van wanbetaling, in de mogelijkheid te verkeren 

om te voldoen aan de verplichting.135           

                                                           
135 FCU Handbook 2006, p. 22. 
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Hoofdstuk 4: Credit Union: the Dutch way 
In de voorgaande hoofdstukken is stilgestaan bij de organisatorische en 

juridische vereisten voor een credit union in de VS. Om de credit union in 

Nederland vorm te geven, is het van belang inzichtelijk te krijgen, om wat voor 

soort rechtsvorm het naar Nederlands recht zou kunnen gaan. Afgezien van alle 

mogelijke bezwaren, is het ideaalbeeld om een volledige implementatie van de 

credit union als rechtsvorm in het Nederlandse rechtssysteem te implementeren. 

Dat dit een schier onmogelijke onderneming is, staat buiten kijf. Dit hoofdstuk 

zal stilstaan bij de voorhanden zijnde rechtsvormen die het Burgerlijk Wetboek te 

bieden heeft. Aan de hand hiervan zal getracht worden om de credit union, als 

het ware een ‘Nederlandse jasje’ te geven. Dit hoofdstuk zal daarom slechts die 

rechtsvormen behandelen, waarin de waarden waar een credit union voor staat, 

het beste weer kunnen worden geven.  

 

4.1 Afbakening 

Om de credit union juridisch vorm te geven en in te richten naar Nederlands 

recht is het van belang inzichtelijk te krijgen welke vereisten bepalend zijn voor 

een credit union. Voorgaande hoofdstukken hebben drie elementaire kenmerken 

die een credit union typeren naar voren gebracht. Te weten; ‘one-member-one-

vote’, ‘common bond’ en ‘belastingvoordeel’. 

 

Aan de hand van deze drie vereisten zullen relevante Nederlandse equivalenten 

getoetst worden, alvorens de credit union naar Nederlands recht te typeren. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een overeenkomstige Nederlandse 

beschrijving van de vereisten niet wezenlijk is. Het doel is om die rechtsvorm te 

typeren, waarbij de drie waarden het beste tot hun recht komen. Dit hoofdstuk 

zal achtereenvolgens ingaan op de gesloten Naamloze Vennootschap (‘gesloten-

NV’), de Besloten Vennootschap (‘BV’), en de coöperatie. 

4.2 Nederlandse rechtsvormen 

4.2.1 Gesloten Naamloze Vennootschap 

De gesloten-NV is een ondernemingsvorm met uitdrukkelijk door de wet erkende 

rechtspersoonlijkheid, een in aandelen verdeeld kapitaal en beperkte 
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aansprakelijkheid van de aandeelhouders.136 In tegenstelling tot de open(beurs)-

NV doet deze vorm geen beroep op de NV voor financiering van haar eigen en/of 

vreemde vermogen van de kapitaalmarkt. Kenmerkend voor de NV is dat niet 

alleen formeel maar ook materieel gecentraliseerd bestuur onder enige vorm van 

toezicht staat.137 De ondernemersfunctie verschuift naar het management dat 

niet noodzakelijk tevens aandeelhouder is, maar in de regel wordt aangesteld op 

grond van professionaliteit.138 Het typerende aan de NV is dat de aandelen 

geheel vrij overdraagbaar zijn, echter bij een gesloten-NV worden de aandelen 

op naam uitgeven en wordt de overdraagbaarheid daarvan beperkt. 

 

De interne organisatie van de NV wordt beheerst door dwingendrechtelijke regels 

van Boek 2 BW. Deze schrijft voor dat een NV tenminste twee organen heeft: 

een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) en een bestuur. De taken 

en bevoegdheden tussen deze beide organen worden zowel wettelijk als statutair 

verdeeld.139 De toezichthoudende rol wordt bij de NV vervuld door de Raad van 

Commissarissen (‘RvC’). In dat geval is er sprake van een two tier board. Wordt 

de toezichthoudende rol door niet executieve leden van het bestuur vervuld, dan 

is er sprake van een one tier board. De besluitvorming geschiedt bij 

meerderheid.140 Het bestuur is hierbij een apart orgaan en voert de voor haar 

toegewezen taken en opdrachten uit.141 Het bestuur treedt in beginsel collegiaal 

op en vertegenwoordigt de NV als zulks.142 

 
Het aandeelhouderschap van een gesloten-NV kenmerkt zich door een beperkte 

overdraagbaarheid van de aandelen en dat deze tevens op naam uitgegeven 

worden.143  De uitgifte van de aandelen geschiedt bij de oprichting aan de 

oprichters. Aandelen zijn op naam en slechts beperkt overdraagbaar. Overdracht 

van aandelen kan slechts bij notariële akte. De aandeelhouder geeft zijn 

lidmaatschap inhoud doordat er o.a. een strotingsplicht is. Het lidmaatschap 

verschaft de aandeelhouder tevens stemrecht, recht op uitkeringen en recht op 

                                                           
136 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 301. 
137 Vgl. Henry Hansmann en Reinier Kraakman, What is corporate law?, in: The Anatomy of Corporate Law 
(2004), p. 1-19. 
138 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 301. 
139 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 302; Kernbesluiten art. 2:127 BW, bestuur art. 2:139 BW, bestuurt en 
vertegenwoordigt art. 2:240 BW. 
140 Art. 2:14-16 BW. 
141 Art. 2:9 BW. 
142 Art. 2:240 BW. 
143 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 304. 
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liquidatie- c.q. exitwaarde. Mocht de aandeelhouder daarnaast een bestuurder 

zijn,  dan heeft deze ook recht op inkomen als bestuurder (in de vorm van loon). 

Dit impliceert dat er wel formele, maar geen materiële splitsing is van ‘ownership 

en control’.144 

 
Het kenmerkende aan de Nederlandse vennootschappen, zowel NV als BV, is de 

beperkte aansprakelijkheid en het afscheidend vermogen. De aandeelhouder is 

slechts beperkt aansprakelijk voor het wettelijk kapitaal.145 Een NV heeft een 

eigen vermogen. De activa van een NV strekt tot verhaal van haar crediteuren. 

Privé-crediteuren hebben slechts verhaal op (waarde van) het aandeel.146  De 

gesloten-NV is op grond van Titel 2.9 BW jaarrekening plichtig. Hiermee wordt 

rekening en verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. 

 

4.2.2 Besloten Vennootschap 

De BV vertoont veel gelijkenissen met de gesloten-NV. De keuze voor een BV of 

een gesloten-NV heeft vaak te maken met de chiquere uitstraling die een NV 

heeft t.o.v. de BV. 

 

De BV is conform art. 2:5 BW een rechtspersoon waarop de dwingende 

rechtelijke bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. De oprichting 

geschiedt door een notariële akte. De aandelen zijn op naam en zijn niet vrij 

overdraagbaar. Inschrijving van een BV, net zoals bij een NV, in het 

handelsregister is verplicht.147  

 

Het aandeelhouderschap in een BV is afhankelijk van de mate van macht dat een 

(van de) aandeelhouder(s) heeft. Aangezien een credit union uit meerdere leden 

bestaat en zij democratisch wordt geleidt, zal de macht niet slechts bij één van 

de leden liggen. Men zal vaak op gelijke voet tot elkaar staan en een ieder zal 

gelijke rechten en plichten hebben. De inhoud van het lidmaatschap brengt, net 

als bij de gesloten-NV, een strotingsplicht met zich mee. Door het lidmaatschap 

kunnen leden, stemrecht, recht op uitkering en recht op een liquidatie- c.q. 

exitwaarde hebben. Een bestuurder heeft bij de BV recht op een inkomen. De 

                                                           
144 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 304. 
145 Art. 2:175 lid 1 jo. Art. 2:192 BW. 
146 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 304. 
147 Art. 2:180 lid 1 BW, art. 4 Hregw en art. 14 Hrb. 
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bestuurder kan tevens een van de aandeelhouders zijn. Ook hier is er dan, net 

als bij de NV, wel formele maar geen materiële splitsing van ownership en 

control. 

 
Uitgifte van aandelen geschiedt bij oprichting aan de oprichters (zie 4.2.1). In 

beginsel geldt er bij de BV een blokkeringsregeling en zijn de aandelen niet vrij 

overdraagbaar. Slechts bij instemming van alle overige aandeelhouders is dit 

mogelijk. De overdracht geschiedt bij notariële akte. 

 
De beperkte aansprakelijkheid van een BV brengt met zich mee dat er een 

afgescheiden vermogen is (zie 4.2.1.). Crediteuren kunnen zich slechts verhalen 

op het vermogen van de BV en prive-crediteuren kunnen zich slechts verhalen op 

(de waarde) van het aandeel.148 

 

Net als bij de inrichting van de gesloten-NV, is de AVA en het bestuur een 

verplicht orgaan bij de BV. De RvC of niet executieve leden zijn slechts 

facultatief. De bevoegdheid die de AVA heeft is om kernbesluiten te nemen (art. 

2:217 BW). Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de BV naar de 

buitenwacht toe (art. 2:139 en art. 2:240 BW). Het bestuur is een apart orgaan 

en voert de tot haar taak toebehorende opdrachten uit (art. 2:9 BW). In beginsel 

voert het bestuur haar taken als collegiaal bestuur uit. Besluiten in de AVA 

worden bij meerderheid genomen.149 De BV is tevens op grond van Titel 2.9 BW 

jaarrekening plichtig. 

 

4.2.3. Coöperatie 

De derde mogelijkheid om de credit union vorm te geven is die van de 

coöperatie. Onder een coöperatie wordt een bij notariële akte als coöperatie 

opgerichte vereniging verstaan, die zich ten doel stelt in bepaalde stoffelijke 

behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan 

van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten 

behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.150 De statuten kunnen de 

                                                           
148 Pitlo/Raaijmakers 2006, p. 304. 
149 Art. 2:14-16 BW. 
150 Art. 2:53 BW. 
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coöperatie veroorloven overeenkomsten welke zij met de leden sluit ook met 

derden te sluiten.151 

 
Uit de definitie van de coöperatie blijkt dat de coöperatie haar basis vindt in het 

zakelijk verkeer met de leden waarvoor zij het bedrijf uitoefent (of doet 

uitoefenen).152 Qua organisatorische opzet bestaat een coöperatie uit een 

algemene vergadering van leden (‘AVL’), een bestuur en op deze rechtsvorm is 

in principe Titel 2 van Boek 2 BW van toepassing.153 Kenmerkend voor de 

coöperatie is dat zij een bepaald doel dient te hebben. Een ander typerend 

element van de coöperatie is dat zij (mogelijke) winst onder haar leden mag (en 

niet verplicht is te) verdelen. De gedachte die hierachter schuil gaat is niet om 

winst te maken voor kapitaalverschaffers, maar om voor degene die in een 

coöperatie samenwerken de kosten zo laag mogelijk te houden.154 Benadrukt 

dient tevens te worden dat, wanneer de coöperatie ten behoeve van de leden 

haar diensten aan hen verleend, deze leden ook een recht op de (gereserveerde) 

winst hebben.155 Er dient nadrukkelijk voordeel voor de leden te zijn.  

 

De coöperatie is net als de gesloten-NV en BV onderworpen aan 

Vennootschapsbelasting. De coöperatie is als zelfstandig belastingplichtig lichaam 

vennootschapsbelasting verschuldigd over de door haar behaalde winst.156 Voor 

coöperaties geldt in beginsel, net als voor de overige vennootschappen, tevens 

het klassieke stelsel met de daaraan verbonden dubbele belastingheffing: bij de 

coöperatie wordt vennootschapsbelasting geheven over de ‘winst’ en over de 

uitgedeelde winst is inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting 

verschuldigd.157 Een coöperatie geniet echter een bepaald belastingvoordeel in 

dit geval. Art. 9 Wet Vpb 1969 laat de mogelijkheid toe dat op winst van de 

coöperatie het zogenaamde verlengstukwinst onder stringente voorwaarden in 

mindering mag worden gebracht. Om in aanmerking te komen voor dit 

belastingvoordeel zijn er enkele voorwaarden voor een coöperatie. Ten eerste 

dient de winst die de coöperatie behaald gesplitst te worden in (1) zelfstandige 

winst (eigen winst van de coöperatie, niet behaald met de leden) en (2) 

                                                           
151 Art. 2:53 lid 3 BW. 
152 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 33. 
153 Art. 2:53a BW. 
154 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 34. 
155 Kemperink 2006, p. 231 e.v.. 
156 Zie art. 2 Wet Vpb 1969. 
157 Zie Van der Sangen, par. 4. 
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verlengstukwinst. Aftrekbaar van de vennootschapsbelasting zijn de aan de leden 

gedane uitkeringen van de winst van de coöperatie, ook wel aangeduid als 

verlengstuk aftrek.158 Er is sprake van verlengstuk aftrek als (1) er een uitkering 

na afloop van het boekjaar heeft plaatsgevonden, (2) uitkering is geschiedt naar 

rato van het zakelijk verkeer, (3) uitkering geen betrekking heeft op 

rechtspersoon-leden en (4) er geen plicht tot terug storting is.159 Het betreft hier 

cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden.  

 

Karakteristiek voor de coöperatie is dat de leden in principe gezamenlijk 

aansprakelijk zijn voor het tekort bij ontbinding, tenzij deze aansprakelijkheid 

statutair is uitgesloten.160 Deze ledenaansprakelijkheid is tevens een van de 

instrumenten waarop de financiering van een coöperatie mogelijk wordt 

gemaakt.  

 

Daarnaast zijn er twee bijzondere kenmerken van een coöperatie. De eerste 

kenmerk is dat een coöperatie, blijkens de statuten, in de stoffelijke behoeften 

van de leden moet voorzien. De tweede kenmerk van een coöperatie is dat zij 

overeenkomsten met de leden sluit naast het feit dat deze een 

lidmaatschapsbetrekking met de coöperatie hebben.161 Hiermee wordt benadrukt 

dat er tussen de coöperatie en de leden een zakelijke relatie dient te zijn, waarin 

lid en coöperatie in principe gelijkwaardig zijn. Bij het sluiten van 

overeenkomsten staat het economische verkeer tussen de coöperatie en haar 

leden voorop.162 De grondslag voor een coöperatie, om rechten en verplichtingen 

die met deze zakelijke relatie samenhangen uit te oefenen, moeten blijken uit de 

statuten, reglementen en besluiten. Bij het inkleuren van deze rechten en 

verplichtingen heeft een coöperatie relatief veel vrijheid. Enerzijds vormt het doel 

en de aard van de coöperatie de demarcatie en anderzijds zijn de redelijkheid en 

billijkheid de grenzen.163 Deze begrenzingen gelden tevens ook onverminderd 

voor het zakelijk verkeer dat de coöperatie onderhoudt met haar leden. Steeds 

dient vooropgesteld te worden dat er in het bedrijf van de coöperatie 

overeenkomsten tussen de coöperatie en hun leden gesloten worden. Geschiedt 

                                                           
158 Art. 9hWet  Vpb 1969, 
159 Van der Sangen 1999.  
160 Zie art. 2:55 en 2:56 BW. 
161 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 35 en 153. 
162 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 35. 
163 Zie ook Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 153.  
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dit niet dan voldoet de coöperatie niet aan de wettelijke omschrijving van art. 

2:53 BW.164   

 
Opgemerkt dient te worden dat er een belangrijk verschil bestaat tussen 

lidmaatschapsbetrekkingen en contractuele betrekkingen. De inhoud van 

lidmaatschapsbetrekkingen kunnen eenzijdig door de coöperatie gewijzigd 

worden zonder instemming van het lid, terwijl dit bij contractuele betrekkingen 

normaliter niet mogelijk is.165 Wel is het volgens art. 2:59 BW mogelijk dat het 

lid de coöperatie de bevoegdheid kan geven om de overeenkomst te wijzigen. Dit 

is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst op duidelijke wijze is 

voorbehouden.166 

 
Voor de oprichting van een coöperatie is een meerzijdige rechtshandeling vereist. 

De oprichtingshandeling heeft in principe twee gevolgen. De oprichting gaat 

gepaard met het vestigen van een lidmaatschapsverhouding tussen de oprichters 

en de opgerichte rechtspersoon.167 Tevens is vereist dat de coöperatie vanaf haar 

oprichting (één of meer) leden heeft.168 De coöperatie wordt bij notariële akte 

opgericht en dient de mate van aansprakelijkheid van de leden duidelijk voor 

derden kenbaar te maken (art. 2:53 lid 1 en art. 2:54 lid 1 BW). 

 
De organisatie van een coöperatie bestaat uit organen. Op grond van art. 2:53a 

BW heeft de coöperatie verplicht een bestuur (art. 2:44 BW), een algemene 

vergadering (van de leden of van afgevaardigden van de leden)(art. 2:40 BW) en 

een raad van commissarissen (art. 2:57 BW).  Het is bij een coöperatie tevens 

mogelijk om andere organen te creëren. Daarbij is het van belang, blijkens de 

literatuur, dat bevoegdheden die dwingend aan in de wet geregelde organen zijn 

toebedeeld, niet statutair aan andere organen verdeeld kunnen worden.169 

Daarnaast kunnen organen alleen gecreëerd worden in de statuten en dus niet 

bij reglementen of gewone besluiten.  

 

Benoeming van ‘orgaanbemanners’ is slechts voor leden van de coöperatie 

toegestaan, tenzij de statuten iets anders bepalen. Het is blijkens art. 2:37-39 

                                                           
164 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 153. 
165 Zie ook Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 154. 
166 Art. 2:59 luid 1 BW.  
167 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 44. 
168 Art. 2:19 lid 1 sub d BW. 
169 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 96-97. 
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BW mogelijk om anderen dan leden bevoegdheden te geven, maar ook hier geldt 

dat de statuten daarin moeten voorzien.170 Het bemannen van de organen kan 

dus ook door een niet-lid geschieden, mits de statuten dit toestaan. Het 

bemannen van organen komt tot stand door overeenkomsten tussen de 

coöperatie enerzijds en de ‘bemanners’ anderzijds.171 Volgens Dijk/Van der Ploeg 

zijn de rechten en verplichtingen tussen partijen als zodanig van niet-

contractuele aard. De rechten en verplichtingen zijn wederzijds afhankelijk van 

wet, statuten, reglementen en besluiten van bevoegde organen.172 Dit betekent 

dat een bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen niet perse lid van de 

coöperatie hoeft te zijn. Zijn gebondenheid aan de coöperatie en de daaruit 

voorvloeiende rechten en verplichtingen kunnen op een overeenkomst berusten. 

De inhoud van het lidmaatschap wordt niet bepaald door de 

toetredingsovereenkomst maar door de wet en de statuten, reglementen en 

besluiten. Leden mogen dus naast deelname aan verkiezingen van bestuurders 

ook deelnemen aan de verkiezing van commissarissen van de coöperatie.173 Uit 

art. 2:38 BW blijkt dat alle leden die niet geschorst zijn het recht op toegang tot 

de algemene vergadering hebben en het recht hebben om daar tenminste één 

stem uit te brengen. De slotzin van lid 1 van dit artikel geeft aan dat bij statuten 

aan bepaalde leden meer dan één stem toegekend kunnen worden.174 

 

Voor de leden van de algemene vergadering geldt dat zij lid van de coöperatie 

dienen te zijn. Slechts dan kunnen de leden van dit orgaan hun rechten 

uitoefenen en de daaraan gerelateerde verplichtingen nakomen. De algemene 

ledenvergadering is als het ware het orgaan waar het democratische proces, 

omtrent besluitvorming van de organisatie, draagvlak dient te krijgen. Uit Boek 2 

BW blijkt dat een lid het recht heeft om aan verkiezingen van bestuurder deel te 

nemen en om deel te mogen nemen aan en te stemmen in de algemene 

vergadering.175  

 
Alvorens iemand lid van een coöperatie wordt, kan het zijn dat er kwaliteitseisen 

voor het lidmaatschap gesteld kunnen worden. Voor het stellen van 

                                                           
170 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 97. 
171 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 91. 
172 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 91-92. 
173 Zie art. 2:37 lid 2 en art. 2:57a BW. 
174 Art. 2:38 lid 1 BW. 
175 Zie ook Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 121 e.v.. 
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kwaliteitseisen aan het lidmaatschap, dienen de statuten van de coöperatie hierin 

wel te voorzien.176 Deze kwaliteitseisen hebben meestal verband met het door de 

coöperatie uitgeoefende bedrijf.177 Uit art. 2:61 BW blijkt dat aan de toetreding 

tot een coöperatie ook nog aan enkele formaliteiten voldaan moet worden. Te 

denken valt aan o.a. de bijdrageverplichting bij tekorten door leden (mits 

statutair uitgesloten), schriftelijk aanvragen van het lidmaatschap en schriftelijke 

mededeling van de toelating (en het lidmaatschapsnummer) resp. weigering van 

het lidmaatschap.178 De strekking hierachter is om enerzijds ondoordachte 

aansluiting bij een coöperatie179 tegen te gaan en anderzijds om de onzekerheid 

betreffende wie tot de leden behoren te reduceren.180 Om de financiële basis van 

een coöperatie enigszins te verruimen, kan als toelatingsvoorwaarde, een zekere 

financiële bijdrage bij toetreding verplicht worden gesteld. Te denken valt aan 

het koppelen van toetreding tot de coöperatie met het nemen van één of meer 

aandelen in de coöperatie.181 Een kanttekening dient te worden gemaakt dat de 

betekenis van aandelen bij een coöperatie anders is als die van naamloze en 

besloten vennootschappen. Een aandeel bij een NV of een BV is de door de wet 

vereiste gedeelte waarin het kapitaal van de vennootschap is verdeeld. Echter bij 

de coöperatie is dit een facultatieve optie, indien al dan niet opgenomen in de 

statuten, om de financiële basis van de rechtspersoon te versterken.182 

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het eigenaardige van een coöperatie is 

dat naast toelatingsvoorwaarde, er sprake kan zijn van uittredingsvoorwaarden. 

Het Nederlands coöperatierecht dat o.a. stoelt op vrijheid van verenigen, 

impliceert in beginsel dat opzegging van het lidmaatschap hiervoor niet 

onderworpen kan worden aan voorwaarden. Bij uittreding van een coöperatie is 

het echter mogelijk dat hieraan voorwaarden gesteld kunnen worden.183 Dit heeft 

er mee te maken dat er door de opzegging verlies van vermogenswaarde voor de 

coöperatie ontstaat. Art. 2:60 BW expliciteert voor coöperaties, met behoud van 

vrijheid voor uittreding, dat bij uittreding voorwaarden bij statuten mogen 

worden gesteld in overeenstemming met doel en strekking van die coöperatie. 

                                                           
176 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 127. 
177 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 150.  
178 Art. 2:61 lid a BW. 
179 Zij het alleen al dat lidmaatschap financiële risico’s met zich kan meebrengen voor het lid. 
180 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 151. 
181 Van der Sangen 1999, p. 300 e.v.. 
182 Van der Sangen 1999, p. 353 e.v.. 
183 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 155 e.v. 
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Vaak is een coöperatie en de door haar gevoerde onderneming, al dan niet 

grotendeels, afhankelijk van de zakelijke transacties met de leden. De gemaakte 

investeringen en de gehele bedrijfsvoering worden afgestemd op de te behalen 

omzet, die weer op zijn beurt aanzienlijk afhankelijk is van de leden.184 Daar dat 

het uittreden van een lid pernicieus voor de omzet zal zijn, is het billijk dat een 

coöperatie voorwaarden stelt aan uittreding.185 Uit de coöperatiepraktijk blijkt dat 

deze voorwaarden vaak als ‘boetes’ worden getypeerd. 

 

Indien een coöperatie voorwaarden stelt aan het uittreden, dienen die 

voorwaarden niet zo aangekleed te worden dat uittreding onmogelijk wordt 

gemaakt.186 De grondslag is dat de voorwaarden in de statuten staan vermeld en 

dat deze duidelijk omschreven moeten zijn. De voorwaarden dienen daarbij te 

stroken met het doel en de strekking van de coöperatie. Met andere woorden: de 

coöperatie moet belang hebben aan de gestelde voorwaarden. Ter illustratie 

hiervan kan gedacht worden dat door uittreding van het lid, de coöperatie niet 

meer een kritische massa aan leden heeft, waardoor de continuïteit van de 

coöperatie in gevaar kan komen. 

 

4.3 Credit Union naar Nederlands recht: ‘het Nederlandse jasje’ 

De beschrijving van de drie rechtspersonen in voorgaande paragraaf laat zien dat 

er veel verschillen tussen bestaan. Daar waar de gesloten-NV en de BV veel 

gelijkenissen vertonen, verschillen ze wezenlijk van de coöperatie. Gebleken is 

ook dat, om aan de drie voorwaarden te voldoen, alleen de coöperatie deze alle 

drie positief kan beantwoorden, althans het dichtst in de buurt komt. Kijkend 

vanuit de drie voorwaarden, (1) de common bond, (2) one-member-one-vote en 

(3) het belastingvoordeel, is het de coöperatieve rechtsvorm die hier het meeste 

recht aan geeft. Vanuit deze drie voorwaarden zal hieronder de keuze nader 

worden verklaard. Ter motivering zal op z’n tijd een gesimplificeerd voorbeeld 

gebruikt worden voor verduidelijking. Het ‘lijdend onderwerp’ in dit verband 

wordt de beroepsgroep bouwvakkers.  

 

                                                           
184 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 155. 
185 Vgl. HR 26 juni 1959, NJ 1959, 587.  
186 Zie ook tweede volzin art. 2:60 BW.  
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Op het vlak van de ‘commond bond’ kan gesteld worden dat de drie 

rechtspersonen, ieder als zodanig georganiseerd kunnen worden, dat aan deze 

voorwaarden voldaan kan worden. Bij de common bond staat immers voorop dat 

leden een bepaalde affiniteit met elkaar dienen te hebben. Het is goed denkbaar 

dat een groep bouwvakkers zich organiseert en een gezamenlijke BV of gesloten-

NV opricht, waarbij zij als ieder afzonderlijk blijven opereren, maar waarbij de 

vennootschap als een soort bank kan worden gezien.187 De vennootschap 

ontvangt bijvoorbeeld gelden van de bouwvakkers en op het moment dat er een 

aanvraag van een van de bouwvakkers voor een lening komt zal zij deze na 

(positieve)beoordeling verschaffen. De common bond is in dit geval de 

beroepsgroep waartoe men behoord. Bij een coöperatie kan de common bond 

ondervangen worden door in de statuten toetredingsvoorwaarden op te nemen. 

Zoals in paragraaf 4.2.3 bleek, staat het een coöperatie in beginsel vrij 

toelatingsvoorwaarden, in de vorm van kwaliteitseisen, te stellen aan leden. Dit 

kan mede ingegeven worden door het door de coöperatie uitgeoefende bedrijf. 

Een van die kwaliteitseisen kan een affiniteit met de beroepsgroep zijn. Pas als 

een aspirant-lid voldoet aan de kwaliteitseisen, dus een bouwvakker is, kan er 

sprake zijn van lidmaatschap. Vanaf dat moment is het voor de lid mogelijk om 

zakelijk verkeer tussen hem/haar en de coöperatie te onderhouden.  

 

Met betrekking tot het ‘one-member-one-vote’ principe liggen de rollen 

beduidend moeilijker in elkaar. Als aandeelhouder(s) in de BV of gesloten-NV kan 

het mogelijk zijn dat één of meerdere aandeelhouders het merendeel van de 

aandelen heeft of in handen krijgt, wat er toe kan leiden dat die 

aandeelhouder(s) daarmee de feitelijke zeggenschap in de vennootschap 

verkrijg(t)(en). Dat dit in het besluitvormingsproces tot ondemocratische 

taferelen kan leiden en zelfs tot een impasse, is niet ondenkbaar. Hierdoor 

verwordt het samenwerkingsverband van de betrokkenen ineens een one-man 

aangelegenheid. Immers als grootaandeelhouder(s)zijnde bepaalt diegene de 

koers en wat er gedaan moet worden binnen de vennootschap. Hoewel 

theoretisch de blokkeringsregeling in een BV nog als een baken van redding zou 

kunnen zijn bij de overdracht van de aandelen van uitstappende aandeelhouders, 

                                                           
187 Men bedenke wel dat bij de oprichting van een BV of NV nog steeds voldaan moet worden aan de vereiste 
voor het geplaatst, gestort kapitaal en minimumkapitaal(art. 2:67 BW voor de NV en 2:178 BW voor de BV). 
Het minimumkapitaal bedraagt € 18.000 voor de BV en € 45.000 voor de NV. 
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kan het ook tot complexe machtspelletjes leiden. Praktisch is het bijvoorbeeld 

niet uitgesloten dat een kapitaalkrachtigere bouwvakker kan besluiten om 

aandelen van een in moeilijkheden verkerende mede-aandeelhouder op te 

kopen. Enerzijds kan de intentie zijn om de aandelen binnen de besloten kring te 

behouden en anderzijds, wellicht impliciet, om meer zeggenschap in de 

vennootschap te krijgen. Dat dit in ieder geval funest is voor een democratische 

besluitvorming moge duidelijk zijn. 

 

De zeggenschapsproblematiek bij een BV of gesloten-NV kan een bijzondere 

dimensie krijgen als er sprake is van een holdingstructuur. Dit betekent dat er 

een extra laag in de organisatiestructuur wordt ingebouwd. De topholding blijft 

een BV of gesloten-NV met een sub holding in de vorm van een coöperatie en 

waar de werkmaatschappijen bestaan uit de afzonderlijke aandeelhouders die de 

eigen onderneming blijven drijven. De feitelijke zeggenschap blijft bij de 

topholding, maar de besluitvorming kan dan nog steeds onderworpen worden 

aan het one-member-one-vote-principe. Hoewel de holdingstructuur juridisch 

formeel (moeilijk) aan te kleden is, gebeurt het in de praktijk toch veelvuldig. 

Zakelijke dienstverleners (te denken valt aan (grotere) advocaten- en 

notariskantoren) maken hier vaak gebruik van. Of dit de transparantie van de 

onderneming ten goede komt is maar de vraag, vaak zal de keuze voor dit soort 

holdingstructuren uit fiscale overwegingen gebeuren.  

 
De problematiek omtrent zeggenschap speelt in minder mate een rol bij een 

coöperatie. In paragraaf 4.2.3 is al gebleken dat het mogelijk is om aandelen in 

een coöperatie, al dan niet verplicht gesteld door toetredingsvoorwaarden, te 

kopen. Hier is tevens gebleken dat het ander soortige aandelen betreft dan in 

een BV of gesloten-NV. Een aandeel in een coöperatie heeft namelijk als doel het 

versterken van de financiële basis van de coöperatie. Terwijl een aandeel in de 

BV of gesloten-NV een bepaald gedeelte van het kapitaal van de vennootschap 

vertegenwoordigt. Hierdoor blijft het mogelijk om in het besluitvormingsproces 

het one-member-one-vote principe in stand te houden. Middels opname van 

statutaire bepalingen kan dit bewerkstelligd worden. Theoretisch geldt 

bijvoorbeeld als grondslag dat de ledenvergadering de kaders bepaalt 

waarbinnen het bestuur het beleid van de rechtspersoon vorm geeft. Het is 

statutair denkbaar dat bijvoorbeeld de bestuurstaak onderworpen wordt aan 
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goedkeuring door de algemene vergadering. Als statutair het one-member-one-

vote principe is opgenomen, dan geldt in de algemene ledenvergadering dat 

ieder lid slechts recht heeft om één stem hieromtrent uit te brengen. Hierdoor 

wordt one-member-one-vote een gewichtige waarde in het democratische 

besluitvormingsproces. 

 
Ten aanzien van de derde voorwaarden, het belastingvoordeel, heeft de 

Nederlandse wetgever alleen een fiscale uitzondering gemaakt voor de 

coöperatie. Daar waar de BV en gesloten-NV de volledige 

vennootschapsbelasting dienen te betalen, geniet de coöperatie enige voordeel in 

de vorm van de verlengstukaftrek. Zoals in paragraaf 4.2.3. is gebleken kleven 

hier stringente eisen aan en pas als aan deze cumulatieve voorwaarden wordt 

voldaan mag een coöperatie de verlengstukaftrek toepassen. Kan de 

verlengstukaftrek niet worden toegepast dan ontstaat er een torenhoge heffing, 

met alle gevolgen van dien voor de coöperatie. Het verschil in belastingdruk die 

er dan ontstaat tussen de coöperatie en de kapitaalvennootschappen, zou er toe 

kunnen leiden dat leden het uitgekeerde bedrag niet meer zouden willen 

herinvesteren in de eigen coöperatie met alle gevolgen van dien. Er van 

uitgaande dat de leden het uitgekeerde bedrag herinvesteren in de coöperatie, 

met als doel nog goedkopere producten of diensten te verkrijgen of het 

toevoegen van de winst aan het vermogen van de coöperatie (ook wel het 

‘vermogen in de dode hand’ genoemd) voor latere investeringen, dan kan de 

coöperatie gebruik maken van de verlengstukwinst. 

 

Uit het bovenstaande blijkt mijn inziens dat de coöperatie als rechtsvorm, het 

meest geschiktst is om de credit union in Nederland te facilitairen. Het dient dan 

niet zozeer om de coöperatie in zijn puurste vorm te gaan, zoals een agrarische 

coöperatie, maar om een type lijkend op de Rabobank organisatie. De coöperatie 

als rechtsvorm dient gebruikt te worden als grondbeginsel voor de Nederlandse 

variant, waarbij middels statutaire bepalingen rechten en verplichtingen maar 

ook taken en bevoegdheden tussen de credit union en haar leden nader geregeld 

worden. Statutair kunnen tevens enkele zaken van de Amerikaanse variant 

opgenomen worden zoals: onbezoldigde bestuurders en commissarissen, 

vereisten voor een bestuurder en commissaris, inhoud van de common bond 

(toetredingsvoorwaarden), het aanbod van diensten, het niet beleggen in 
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risicovolle producten, besluiten van bestuurders onderwerpen aan goedkeuring 

en wanneer er sprake is van acceptatie c.q. weigering van leningen aan leden. 

Statutair wordt de coöperatie een grote vrijheid gegeven om de inkleuring van 

het functioneren van de organisatie vorm te geven. Zoals gebleken is enerzijds 

de afbakening het doel en de aard van de coöperatie en anderzijds de 

redelijkheid en billijkheid. Het facilitairen van de credit union in het Nederlandse 

ondernemerslandschap wordt middels de coöperatieve rechtsvorm een reële 

mogelijkheid.  

 

4.4 Kritische kanttekeningen 

Opgemerkt dient te worden dat de vraag rijst of de credit union, zoals in de VS 

opererend, met al zijn toeters en bellen wel wenselijk is op de Nederlandse 

markt. Hoewel de credit union gefaciliteerd kan worden, zijn er mijn inziens ook 

enkele bezwaren op te werpen. Zo kunnen er bedenkingen gesteld worden aan 

het onbezoldigd uitvoeren van de bestuurstaak of commissariaat. Het beheren 

van gelden van andere is immers een grote verantwoordelijk voor een 

bestuurder c.q. commissaris(sen) waartegenover géén (financiële)beloning staat. 

Daarbij zij opgemerkt dat een bestuurder of commissaris, indien bijvoorbeeld een 

credit union insolvent zou dreigen te geraken of dat er sprake is van wanbeleid, 

hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden op grond van onbehoorlijke 

taakvervulling (art. 2:9 BW). Het is goed denkbaar dat een bestuurder of 

commissaris twee keer nadenkt alvorens hij/zij de taak accepteert. Het is per slot 

van rekening, althans gebruikelijk, dat een professionele bestuurder voor de 

uitvoering van zijn taak en de daarbij komende verantwoordelijkheid een 

(financiële)beloning ontvangt.  

 
Een tweede kanttekening die geplaatst kan worden is onder welke vorm van 

toezicht de credit union zou vallen en wie die toezicht dient te houden. Hoewel in 

de VS er een overkoepelende organisatie (de NCUA) is die de toezicht houdt op 

de credit unions, is het in Nederland de vraag of dit kan. In Nederland kennen de 

financiële dienstverleners De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) als toezichthouder. De vraag is of deze publiekrechtelijke organen 

tevens dit toezicht moeten verzorgen of dat een aparte waakhond hiervoor nodig 

is. Het antwoord op deze vraag neigt men positief te beantwoorden. Dit zijn in 



Credit Unions 

Benjamin Čamdžić (ANR: 380435)  52 

 

Nederland de twee toezichthouders die de expertise op dit vlak bij uitstek 

bezitten. Niet alleen de expertise, maar ook de bevoegdheden die middels, o.a. 

de Wet financieel toezicht (Wft), deze toezichthouders toekomen, geven deze het 

instrumentarium om adequaat toezicht op de financiële dienstverleners te 

houden. Het gaat buiten het bestek van deze scriptie om de bevoegdheden van 

deze twee toezichthouders nader te beschrijven. Wel wordt benadrukt dat, als 

een credit union actief wil zijn in Nederland, het vergunningsvereiste van der 

DNB en de AFM doorlopen moeten worden. 

 

Het derde bezwaar dat aan een credit union kan kleven is asymmetrische 

informatie en het agencyprobleem188. De agency problematiek onderscheidt zich 

in ‘adverse selection’ en ‘moral hazard’.189 Dat dit niet enkel alleen bij credit 

unions een probleem is, heeft de financiële malaise van de afgelopen jaren wel 

bewezen. Iedere onderneming en zoals gebleken in de afgelopen jaren ook een 

staat190, kan met dit probleem te maken hebben. Geruis in de 

informatievoorziening kan funest voor de continuïteit van een onderneming zijn. 

Dit kan er toe leiden dat mensen kunnen doen besluiten om geen lid te worden 

van een credit union. Hierdoor wordt het moeilijker om als credit union aan geld 

te komen en in de behoeften van de leden te kunnen voorzien. 

Adverse selection (antiselectie)191 ontstaat op het moment dat er willekeur 

binnen de credit union ontstaat over wie wel en wie geen lid mag worden. Dit 

kan gemitigeerd worden door duidelijke acceptatievoorwaarden in de statuten te 

bepalen. Een acceptatiebeleid leidt tevens tot duidelijkheid en uniformiteit, 

waarmee conflicten op dit vlak voorkomen worden. Moral hazard (moreel 

risico)192 is eigenlijk het morele besef van mensen waarbij er verandering in 

gedrag optreedt op het moment dat iemand anders risico loopt voor zijn/haar 

gepleegde gedraging. De prikkel om als lid of bestuurder je als een ‘goed 

huisvader/moeder’ te gedragen is in feite weg. In dit verband kan gedacht 

worden aan activiteiten die het bestuur onderneemt die niet stroken met het doel 

van de credit union, waarbij de credit union aan onnodige risico’s wordt 

onderworpen. Door bestuurders aansprakelijk te stellen voor dit soort 

                                                           
188 Jensen en Meckling 1976. 
189 Duffhues 2006, p. 26-28, p. 68 en p. 77. 
190 Zie alleen al de situatie die vanaf 2010 ontstond toen bleek dat Griekenland de Europese Unie iets te 
rooskleurigere cijfers had voorgeschoteld.  
191 Zie ook Duffhues 2006, p. 77. 
192 Zie ook Duffhues 2006, p. 77. 
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gedragingen kan er een prikkel gecreëerd worden waarbij het moreel risico en 

dus de conflicterende doelstellingen, ondervangen worden. 

 
Tot slot een vierde kanttekening. Dienen gelden die leden bij de credit union 

geparkeerd hebben en voor de bedrijfsuitoefening bestemd zijn onder het 

garantiefonds te vallen (tot maximaal € 100.000,- staat de Staat der 

Nederlanden garant voor het geld)? Zoals bleek is dit in de VS het geval. 

Eveneens is het zo dat gelden die momenteel bij de overige financiële 

dienstverleners in Nederland op de rekeningen staan, ook onder het 

garantiefonds vallen. Het is mijn inziens noch te verklaren noch te 

rechtvaardigen waarom dit eveneens niet voor de gelden van leden bij een credit 

union van toepassing zou dienen te zijn. Maar kan dan niet gesteld worden dat 

impliciet het onder bezwaar nummer drie aangedragen moral hazard probleem in 

de hand wordt gewerkt? Dient de belastingbetaler uiteindelijk voor slecht beleid 

en verkeerd keuzes die bij een credit union genomen worden op te draaien? 

Verdedigbaar is dat door de garantiestelling bij bestuurders enige mate van 

laksheid kan ontstaan als gelden worden aangetrokken of uitgezet. Als gelden te 

duur worden aangetrokken kan dit uiteindelijk de financiële resultaten negatief 

beïnvloeden. De credit union zou dan haar verplichtingen moeilijker kunnen 

nakomen, wat uiteindelijk de onderneming als zodanig de kop kan kosten, maar 

door het garantiefonds de leden uiteindelijk hun gelden wel terug krijgen. Maar 

ook bij het uitzetten van gelden van leden, door middel van het verschaffen van 

leningen aan leden, kan moral hazard in de hand worden gewerkt. Het bestuur 

kan gemakkelijker het geld te leen uitzetten, omdat ze weten wanneer de lener 

de verplichtingen niet meer kan nakomen, die gelden van de leden door het 

garantiefonds worden vergoedt.  

 

4.5 Eigen zienswijze 

Dit hoofdstuk laat zien dat credit unions juridisch in Nederland gefaciliteerd 

kunnen worden. Hoewel de credit unions uit economisch oogpunt een uitdagend 

principe voorstellen, is het strikt juridisch maar de vraag of het aantrekkelijk is 

voor Nederland. Economische cijfers laten zien dat credit unions een overweging 

verdienen, maar juridische barrières kunnen dit tegenspreken. Mijn inziens is de 

ideale stellingname omtrent onbezoldigde bestuurders en commissarissen een 
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voorbeeld van een juridisch vraagstuk. De aansprakelijkheid die een bestuurder 

of commissaris(sen) loopt bij onbehoorlijk bestuur of wanbeleid weegt niet op 

tegen het ideaal beeld van door hoge motieven gedreven onbezoldigde arbeid. 

Arbeid dient juist in het belang van de belastingbetaler goed beloond te worden. 

Deze aansprakelijkheidsdrempel zal bij onbezoldigd bestuur een avers effect 

hebben. Niemand zal het aansprakelijkheidsrisico zonder bezoldigd te worden 

willen lopen. Hierdoor zullen goede bestuurders moeilijk te vinden zijn. 

Anderzijds moet de maatschappelijke functie die credit unions uitstralen niet 

alleen door remuneratieregelingen overschaduwd worden. Excessieve beloningen 

dienen tegengegaan te worden, maar een modaal honorarium dient een reële 

mogelijkheid te zijn. Hoe dat dit verder geregeld dient te worden kan 

bijvoorbeeld in een speciaal credit union code (net als de code banken) staan.  

 
Niet alleen het beloningsbeleid van een credit union onderwerp van discussie. De 

vraag is ook in hoeverre de prudentieeltoezichthouder (DNB) en de 

gedragstoezichthouder (AFM) de vereiste vergunningen zullen verschaffen. Een 

sterke lobby door de banken om dit niet te doen is een reële mogelijkheid. Ook 

dient de politieke druk in dit soort gevallen niet onderschat te worden. Een 

voorbeeld van recente politieke voornemens is de aanscherping van integriteits- 

en vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Een aanscherping van 

deze eisen betekent dat de bestuurders en commissarissen bij een credit union 

over een bepaald opleidingsniveau dienen te beschikken. Dat dit het vrijwillige 

karakter van het bestuurderschap kan ondergraven hangt samen met de voor de 

opleiding gemaakte kosten.  

 

Ondanks juridische haken en ogen is het mijn inziens economisch 

gerechtvaardigd om credit unions als alternatieve financieringsbron voor het MKB 

een kans te geven. Door het toestaan van credit unions wordt aan de 

aanbodzijde van vermogen een extra gelegenheid gecreëerd voor ondernemers 

om aan bankfinanciering te komen. Hierdoor zal het voor de MKB-ondernemer 

mogelijk blijven om gewenste investeringen mogelijk te maken. 
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Hoofdstuk 5: Economisch- en financieringsvraagstuk. 
Financiering van de credit union; Eigen vermogen of een 

schuld? 
Vorige hoofdstukken hebben stilgestaan bij de vraag wat een credit union is en 

hoe deze naar Nederlands recht te faciliteren. Om dit begrijpelijk en vooral 

inzichtelijk te krijgen was een theoretische beschrijving noodzakelijk. Echter 

zoals zo vaak het geval is, is de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Dit 

hoofdstuk gaat de voorgaande theoretische uiteenzetting vorm proberen te 

geven door de credit union vanuit een economische perspectief te benaderen. 

Om te beginnen zal getracht worden inzichtelijk te krijgen hoe credit unions aan 

hun vermogen komen. Daarnaast zal worden ingegaan op mogelijkheden om dit 

vermogen uit te breiden. Het hebben van vermogen vertelt relatief weinig over 

een onderneming en de situatie van de markt waarin ze opereert. Een analyse 

van de prestaties van credit unions in de VS is daarom cruciaal. Het uitgangspunt 

is dat de prestaties van de credit unions afgezet worden tegen de prestaties van 

de overige banken. Saillant detail is dat banken credit unions als oneerlijke 

concurrentie ervaren. Banken baseren dit op het belastingvoordeel die credit 

unions genieten in de VS. 

 

5.1 Coöperatieve uitgangspunten van financiering 

Voor de beantwoording van de vraag hoe credit unions worden gefinancierd zal 

eerst stilgestaan worden bij de coöperatieve uitgangspunten van financiering. 

 

Bezien vanuit de wettelijke regeling van de credit unions alsmede de 

coöperatieve praktijk, vindt de primaire voorziening in de kredietwaardigheid c.q. 

solvabiliteit door leden plaats.193 “De basisprincipes van zelffinanciering 

veronderstellen dat coöperatieve ondernemingen [lees credit unions] in beginsel 

niet gefinancierd worden door risicodragend vermogen van derden, hetgeen 

direct samenhangt met de economische doelstellingen van coöperatieve 

ondernemingen. Deze economische doelstelling bestaat eruit dat de coöperatie 

ten behoeve van haar leden op basis van het kostendekkingsbeginsel een of 

meer bedrijfsfuncties uitoefent die de leden ieder afzonderlijk op minder gunstige 

condities kunnen uitoefenen. Daarbij treedt de coöperatie idealiter op als 

                                                           
193 Zie ook artikel 107 FCUA; Als ook Galle & Van der Sangen 1999, p. 42. 
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verlengstuk van de bedrijfshuishouding van de leden bij de uitoefening van haar 

activiteiten en heeft het voor de leden een inkomensvormende functie”.194 Uit de 

economische doelstelling van de coöperatie vloeit derhalve voort dat de 

coöperatie, in tegenstelling tot de normaal type naamloze vennootschappen (lees 

commerciële banken), geen eigen winststreven kent.195 

 

5.2 Hoe wordt de credit union gefinancierd?  

Om aan vermogen te komen is de credit union aangewezen op haar leden en 

dient het vermogen uit hun midden gegenereerd te worden. Dit betekent dat 

leden met hun gehele vermogen in de credit union betrokken zijn. Uit het 

gezamenlijk vermogen van de leden, dat als spaartegoed geparkeerd op de 

balans van de credit union staat, worden kredieten ‘gemaakt’ en verstrekt.196 

Zoals in tabel 2 te zien was bedroeg in de VS de totale balanswaarde van de 

spaartegoeden in 2010 $ 797,3 miljard. De totale uitstaande leningen bedroegen 

in 2010 $ 575,6 miljard. De toename van het aantal spaartegoeden is alleen al 

de laatste vijf jaar (2006-2010) gemiddeld meer dan 6%, waarbij opgemerkt 

dient te worden dat in 2009 (op het hoogtepunt van de kredietcrisis) de toename 

zelfs 10,3% was.197 Deze stijging is te verklaren door de gestegen totale 

ledenaantallen van 87 miljoen in 2006 naar meer dan 91 miljoen in 2010.   

 

Omdat het extern aantrekken van risicodragend vermogen bij wet verboden is, 

worden de credit unions beperkt om aan extra vermogen te komen.198 Om toch 

extra vermogen te genereren houden credit unions winst in en zijn ze vrijgesteld 

van belastingafdracht. Winst mag dus niet worden uitgekeerd aan de leden, maar 

moet geïnvesteerd worden in de activiteiten van de credit union.199 Met het 

geïnvesteerd vermogen kan vervolgens worden bewerkstelligd dat kredieten 

tegen lagere rente percentages aangeboden kunnen worden. Aan de andere kant 

zullen credit unions nieuwe spaarders graag verwelkomen, daar zij een goedkope 

bron van nieuw vermogen zijn.200 

 

                                                           
194 Galle & Van der Sangen 1999, p. 42-43. 
195 Galle & Van der Sangen 1999, p. 43. 
196 McKillop & Wilson 2010, p. 2. 
197 CUNA Economics & Statistics 2011a, p. 11. 
198 McKillop & Wilson 2010, p. 40-41. 
199 McKillop & Wilson 2010, p. 3. 
200 McKillop & Wilson 2010, p. 15. 
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Willen credit unions aan voldoende vermogen komen om de leden te voorzien in 

de kapitaalbehoefte dan is het niet verwonderlijk dat er een kritische massa aan 

leden nodig is. Om dit probleem te ondervangen heeft het Amerikaanse Congres 

sinds 1979 de ‘Central Liquidity Facility’ (CLF) in het leven geroepen. Het CLF is 

te zien als een financieringsbron waarbij credit unions terecht kunnen om in hun 

liquiditeit behoefte te voorzien.201 Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit 

gezien dient te worden als een uiterste mogelijkheid waar credit unions terecht 

kunnen voor extra liquiditeiten en dit niet vanzelfsprekend is.202 

 

5.3 Minimale kapitaal voorwaarden 

Het handhaven van een gezonde kapitaalsbasis van financiële instellingen is 

onontbeerlijk voor financiële stabiliteit. Middels standaard kapitaalvereisten 

dienen financiële instellingen minimum kapitaalbuffers aan te houden om 

mogelijke tegenslagen te mitigeren. De toezichthouders hebben de taak om toe 

te zien dat dit daadwerkelijk geschiedt. Echter de afgelopen financiële en 

economische crisis heeft duidelijk laten zien dat financiële instellingen 

onvoldoende kapitaalbuffers hadden om forse verliezen op te vangen. Om dit in 

de toekomst te voorkomen hebben overheden en toezichthouders hogere 

kapitaalseisen aan de financiële instellingen opgelegd. Daar waar Basel II 

‘slechts’ 2,5% minimum eigen vermogen voor financiële instellingen voorschreef, 

is dit onder Basel III verhoogd naar 7%. De financiële instellingen krijgen tot 

2019 de tijd om hier aan te voldoen. 

 
De credit unions zijn lange tijd in de VS niet verplicht geweest om minimum 

kapitaal aan te houden. Het aanhouden van voldoende minimum eigen vermogen 

is pas sinds de jaren 90 van de vorige eeuw geformaliseerd voor credit unions.203 

Voor 1990 gold dat credit unions een bepaald percentage van het jaarlijkse 

inkomen naar een speciale rekening dienden over te maken. Dit was voor 

                                                           
201 Het is het zelfde principe als bij de gewone banken die gebruik maken van het  Federal Reserve System 
‘discount window’ om aan extra liquiditeit te komen.  
202 Zie ook Mishkin & Eakins 2009, p. 179-183; In de VS wordt dit aangeduid als ‘Lender of Last Resort’. Dit is 
niet alleen voor credit unions van toepassing. De FED heeft een soort gelijk systeem voor de ‘reguliere banken’. 
Het principe is het zelfde en wordt ook wel aangeduid als ‘the discount window’.De FED verleent drie type 
leningen; ‘primary credit’, ‘secondary credit’ en de ‘seasonal credit’. De eerste soort lening is voor alle ‘gezonde 
banken’ en in principe kunnen ze lenen zoveel dat ze willen. Het percentage is gemiddeld een procent (100 
basispunten)  hoger dan ´the federal funds rate target´. De tweede type lening is voor die banken wanneer zij 
in acute liquiditeitsnood zitten. Het is tegen de ´discount rate´ plus 0,5 procent (50 basispunten) boete renten. 
Dit is vanwege de ongezonde status van die bank op dat moment. En de derde type lening is voor de kleinere 
banken die tijdens een bepaald seizoen (bijvoorbeeld de zomer) meer geld nodig hebben dan anders.   
203 Goddard, McKillop, Wilson 2010, p. 5. 
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toezichthouders een indicator om te zien hoe de financiële situatie van de credit 

unions was. Na 1990 werd op aandringen van ‘the US Government Accountability 

Office’ en ‘the US Treasury’ een aanbeveling uitgevaardigd aan de NCUA om 

specifieke minimum kapitaalvereisten op te stellen voor credit unions. Het doel 

was om zo bescherming te bieden voor het ‘National Credit Union Insurance 

Fund’ (NCUIF).204 

 
Om aan te geven of een credit union voldoende vermogen heeft, wordt het 

ingeschaald in categorieën.205 Als een credit union in de categorie ‘well 

capitalized’ of ‘adequately capitalized’ valt, dan is er geen bemoeienis vanuit de 

toezichthouder (de NCUA) inzake het aanhouden van minimum kapitaal. De 

overige categorieën dienen maatregelen te treffen om te voldoen aan het 

adequate kapitaalniveau. Uit cijfers is op te maken dat credit unions (in zijn 

totaliteit) in de afgelopen 20 jaar ruim boven het wettelijk vereiste percentage 

zitten.206 Daar waar wettelijk 6% als minimum vereiste wordt gesteld om 

voldoende kapitaal aan te houden bij eventuele tegenslagen, behalen de credit 

unions over de periode 1989 – 2009 gemiddeld een percentage van meer dan 

11%.  

 
Doordat credit unions beperkt zijn in de mogelijkheid om extra vermogen via de 

kapitaalmarkten aan te trekken, is het desondanks opmerkelijk dat deze 

percentages worden behaald. Dit valt te verklaren doordat credit unions door de 

jaren heen de winst hebben ingehouden, welke vrijgesteld is van 

belastingafdracht. Hierdoor verkrijgen credit unions een concurrentievoordeel ten 

opzichte van de overige financiële spelers. Credit unions verkrijgen op deze 

manier een hogere opbrengst op hun vermogen welke anders onmogelijk was, 

waardoor ze daarmee ook gemakkelijk het minimum kapitaalvereiste op een 

hoog niveau kunnen houden. Dit impliceert echter dat credit unions, in het geval 

van kapitaal tekort, niet zo snel adequaat kunnen anticiperen op veranderende 

situaties.207  

 

                                                           
204 Goddard, McKillop, Wilson 2010, p. 6. 
205 Zie artikel 216 (c) FCUA. Het Prompt Corrective Action raamwerk definieert vijf categorieën  vermogen voor 
credit unions (in termen van ’ratio of net worth-to-assets’): ‘well capitalized’  >7%; ‘adequately capitalized’, 
6%< tot <6.99%; ‘undercapitalized’, 4% < tot <5.99%; ‘significantly undercapitalized’, 2%<  tot <3.99%; en 
‘critically undercapitalized’, tot <2%; Als ook Goddard, McKillop, Wilson 2010, p. 6.  
206 CUNA E&S 2009, p. 17. 
207 Goddard, McKillop, Wilson 2010, p. 1.  
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De opgebouwde kapitaalbuffers laten echter enerzijds zien dat credit unions 

financieel gezond zijn. Niettemin is dit ook een indicator voor de 

toezichthouder(s) om de marktsituatie van de credit unions te monitoren.  

Anderzijds kan gesteld worden dat hoge kapitaalbuffers een gebrek aan 

investeringsmogelijkheden voor credit unions etaleert.208 Er is een surplus aan 

vermogen dat niet gebruikt wordt terwijl, de markten naarstig op zoek zijn naar 

nieuw vermogen. Gebleken is dat credit unions, mede door (wettelijke) 

beperkingen voor haar activiteiten, de recente financiële crisis relatief beter 

doorstaan hebben dan de banken.209 

 

In vergelijking tot banken kunnen credit unions in de VS getypeerd worden als 

‘overcapitalized’.210 Jackson stelt dat credit unions 30-40% overcapitalized zijn in 

vergelijking tot de banken in de VS. Dit staat gelijk aan een bedrag van $8,8 tot 

$11,7 miljard die credit unions extra aanhouden. De financiële crisis heeft 

duidelijk naar voren gebracht dat banken in economisch voorspoedige tijden 

onvoldoende kapitaalbuffers opbouwen om mogelijke economische tegenslagen 

in de toekomst te ondervangen.211 

 

5.4 Credit unions versus banken 

Interessant is de discussie in hoeverre credit unions concurrentie vormen voor de 

financiële instellingen. Om deze discussie te verduidelijken zal er een vergelijking 

tussen de prestaties van credit unions en banken in de VS gemaakt worden. 

Deze analyse zal o.a. uit de totale omvang van de markt, het marktaandeel van 

de partijen, de gemiddelde omvang per instelling en kapitaalratio’s bestaan. 

Hiermee zullen slechts fracties van de prestaties inzichtelijk worden. Daarom zal 

paragraaf 5.5 de minder tastbare indicatoren beschrijven, om vervolgens tot een 

slotsom te komen in paragraaf 5.6. Benadrukt dient te worden dat er geen 

gevolgtrekking gemaakt dient te worden waarin een van de twee vormen tot de 

betere wordt bestempeld. Zowel de credit unions als de overige financiële 

instellingen vormen een geheel van de som der delen. 

                                                           
208 Zij het wel dat dit gebaseerd is op wettelijke beperkingen. Credit Unions mogen slecht in een beperkt aantal 
activiteiten investeren. 
209 Klinedinst 2010. 
210 Jackson 2007; Dit komt mede doordat het credit unions bij wet verboden is om in complexe c.q. hybride 
financiële instrumenten te investeren, Gebleken is dat dit o.a. de triggers waren van de financiële crisis. 
211 Panetta (red) 2009. 
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5.4.1 Prestatie credit unions 

De credit unions hebben sinds hun introductie in het Amerikaanse financiële 

systeem flinke ontwikkelingen meegemaakt. Een van die ontwikkelingen is dat 

eind 2010 meer dan 91 miljoen Amerikanen lid waren van een credit union. 

Medio 2011 is dit aantal zelfs gestegen naar meer dan 93 miljoen.212 Aan het 

eind van 2010 telde de VS 7.605 credit unions die een totaal spaartegoed van 

$926 miljard vertegenwoordigden (zie tabel 1). Halverwege 2011 is dit bedrag 

gestegen naar $962 miljard, maar is het aantal credit unions gedaald naar 7.485. 

Dit staat ongeveer gelijk aan 10% van de totale spaartegoeden in de VS.213  

 

Eind 2010 had een gemiddeld lid van een credit union $8.370, - op de 

spaarrekening staan. Daar stond tegenover dat een lid gemiddeld $6.273,- aan 

lening bij de credit union te boek had staan.214 Gesteld kan worden dat leden van 

een credit union veel eerder als spaarders dan leners getypeerd kunnen worden.  

 

Aan het eind van 2010 bestaat de activa (‘assets’) van de credit unions uit 

62,09% aan leningen, 34,29% aan surplus aan vermogen en 3,62% uit vaste 

activa en overige. Daartegenover staat dat aan de passivazijde voor 86,11% aan 

spaar tegoeden, 3,96% verplichtingen en overige en voor 9,93% aan eigen 

vermogen te boek staan. In vergelijking tot dezelfde periode in 2009 is het 

aandeel van het aantal leningen met iets minder dan 3% afgenomen (64,95%) 

en is het aandeel spaar tegoeden met iets minder dan 1% (85,18) toegenomen. 

Hiermee wordt enerzijds geëtaleerd dat het totale aantal spaartegoeden in die 

periode is toegenomen en anderzijds dat leden zich meer zijn gaan richten op het 

sparen dan op lenen.215 Hieruit blijkt ook dat de primaire bron van financiering 

van de credit union, het toetreden van nieuwe leden is. Hieronder is een 

gemiddelde balans van een credit union over 2010 te zien. 

 

 
 

 
 

 

                                                           
212 CUNA Economics & Statistics 2011b, p. 5. 
213 Goddard, McKillop, Wilson 2010, p. 1. 
214 CUNA Economics & Statistics 2011a, p. 13. 
215 CUNA Economics & Statistics 2011a, p. 23. 
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Om vervolgens de prestaties van de financiële instellingen te meten is de 

omvang van belang (uitgedrukt in bedragen, zie ook tabel 3). In september 2009 

bedroeg het totale vermogen van de credit union industrie $885 miljard om 

vervolgens medio 2011 te groeien naar $962 miljard. Gemiddeld stond dit gelijk 

aan $115 miljoen per credit union, terwijl het gemiddelde vermogen van een 

bank $1,6 miljard was. Uit cijfers is zelfs te zien dat in 2011 dit bedrag is 

gegroeid naar gemiddeld $128 miljoen.216 Ongeveer 50% van de credit unions 

had in 2009 een vermogen dat minder dan $15 miljoen bedroeg. Slechts 15% 

van de credit unions had een vermogen dat meer dan $100 miljoen bedroeg.217 

Uit gegevens dient opgemerkt te worden dat credit unions 100 jaar nodig hebben 

gehad om het totale vermogen (van de credit union branche) op $962 miljard te 

brengen. De commerciële banken in de VS daarentegen, hebben in een periode 

van 39 maanden (rekenend vanaf juni 2006 tot september 2009), het vermogen 

met meer dan $986 miljard zien toenemen.218  

 
Tabel 3: Banking Institutions and Credit Union Size Comparisons (september 

2009).219 
 Bank Institutions Credit Unions 

Total industry assets 
J.P. Morgan Chase (largest 
banking entity) 

$13,4 trillion 
$1,7 trillion 

$885 billion 

Avarage asset size  $1,6 billion $115 million 
% of institutions with $ 

15 million of less in 

assets 

1,7% 50% 

% of institutions with $ 

100 million+ in assets  
60% 15% 

 
Een andere belangrijke indicator om prestaties van marktpartijen te meten is het 

marktaandeel. Credit unions hadden in 1992 een marktaandeel van 6%, in 

                                                           
216 CUNA Economics & Statistics 2011b, p. 5. 
217 CUNA E&S 2009, p. 3; Helaas zijnde meest recente cijfers niet voorhanden, deswege wordt september 2009 
in deze scriptie telkens als uitgangspunt genomen. Daar waar recente cijfers beschikbaar zijn, zal dit logischer 
wijs als uitgangspunt dienen. Dit zal tevens nadrukkelijk vermeld worden.  
218 CUNA E&S 2009, p. 4. 
219 CUNA E&S 2009, p. 3. 

2010 

Activa     Passiva 

Vaste activa  3,62%  Eigen Vermogen 9,93% 

Leningen  62,09% Spaartegoeden 86,11% 

Surplus  34,29% Verplichtingen 3,96% 

Totaal   100%  Totaal   100% 
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september 2009 bedroeg deze percentage eveneens 6%.220 In een periode van 

17 jaar is het marktaandeel noch toegenomen noch afgenomen doch stabiel 

gebleven. Tabel 5 laat eveneens zien dat in de markt voor spaargelden het 

marktaandeel van credit unions stabiel is gebleven, namelijk 9,8% (in juni 2011 

bedraagt het totaal aantal spaargelden wat geparkeerd staat bij de credit union 

meer dan $830 miljard). 

 
Opvallend zijn de kapitaal ratio’s in de periode 1988-2009. In deze twee 

decennia kan gesteld worden dat de credit unions structureel boven de wettelijke 

voorgeschreven norm van 6% zitten. Bedroeg het kapitaal ratio in 1988 nog 

6,8% en nam het 10 jaar later toe met meer dan 4% tot 10,9% in 1998 en eind 

2010 bedroeg dit percentage 9,93% (zie grafiek 1). De credit unions hebben al 

meer dan twee decennia voldoende buffers om eventuele fikse economische 

tegenslagen op te vangen.  

 

Om prestaties te meten dient ook naar het aanbod van de dienstverlening 

gekeken te worden. In september 2009 was een opvallende toename van het 

aantal ‘business loans’ te zien. In vergelijking tot dezelfde periode in 2008 

kwamen er 11% meer aanvragen voor dit soort leningen binnen, terwijl er bij de 

gewone financiële dienstverleners een afname van maar liefst 15,11% te zien 

was.221 Het is interessant om te bekijken of credit unions, door hun 

belastingvoordeel, ook goedkopere dienstverlening aanbieden. In tabellen 4 & 5 

is te zien dat credit unions, zowel bij geld dat uit wordt gezet als bij geld dat op 

de rekening komt, een betere c.q. voordeligere rentepercentage aanbieden.  

 

Grafiek 1: Kapitaalratio’s commerciële banken en credit unions222

 

                                                           
220 CUNA E&S 2009, p. 8. 
221 CUNA E&S 2009, p. 13. 
222 CUNA Economics & Statistics 2011c, p. 1.  
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Om de kwaliteit van de leningen te beoordelen is het van belang om de 

samenstelling hiervan inzichtelijk te hebben. De totale uitstaande leningen 

betroffen in 2010 $577 miljard. Eind 2010 betrof 11% van de uitstaande 

leningen een lening voor een nieuwe auto.223 17,8% van de leningen eind 2010 

betrof een lening voor een gebruikte auto, 27,2% betrof een eerste hypothecaire 

lening, 7,6% betrof een ‘home equity’ (doorlopend krediet), 7,6% een tweede 

hypothecaire lening, 10,8% een ‘unsecured’ lening en 5,7% betreft overige 

leningen. 

 
Tabel 4: Gemiddelde rente percentages voor leningen224 

Tabel 5: Gemiddelde rente percentages voor spaargelden225  
 

 
Tot slot was in 2010 de gemiddelde balans226 van de credit union als volgt 

opgebouwd. De activa-zijde is eind 2010 opgebouwd uit 62,09% aan leningen, 

34,29% aan ‘surplus funds’ en voor 3,62% uit vast activa en overige. De 

passiva-zijde is opgebouwd uit 3,96% aan leningen en overige schulden, 86,11% 

aan spaartegoeden en uit 9,93% aan netto kapitaal. 

  

                                                           
223 CUNA Economics & Statistics 2011a, p. 17. 
224 CUNA E&S 2009, p. 24. 
225 CUNA E&S 2009, p. 25. 
226 CUNA Economics & Statistics 2011a, p. 23. 
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5.4.2 Prestaties financiële instellingen 

Zoals uit tabel 3 blijkt, bedraagt in september 2009 het totale vermogen van de 

commerciële banken in de VS $13.400 miljard ($13,4 triljoen).227 Opvallend is 

om te zien dat dit totale vermogen medio 2011 geslonken is naar $12.500 

miljard ($12,5 triljoen).228 Dat de totale waarde van de credit unions slechts een 

fractie van dit astronomische cijfer is, blijkt overduidelijk (procentueel bedraagt 

dit 7,6%229). Gemiddeld blijkt ook de omvang van één financiële instelling groter 

dan die van één credit union. Het gemiddeld vermogen van één financiële 

instelling bedraagt $ 1,6 miljard ten opzichte van $115 miljoen van de credit 

union.230 Ook de verhouding van het aantal instellingen dat meer dan $15 

miljoen (1,7% t.o.v. 50% bij de credit unions) resp. $100+ miljoen (60% t.o.v. 

15% bij de credit unions) vermogen op de balans hebben staan is beduidend 

hoger. 

 
Het marktaandeel van commerciële banken is in de periode van 1992 – tot 

september 2009 onveranderd gebleven, namelijk 94%. Wel is de samenstelling 

van dit aandeel veranderd. Bedroeg het marktaandeel van de top-100 banken in 

de VS in 1992 nog 41%, in september 2009 was dit marktaandeel gegroeid tot 

72% (t.o.v. kleinere bank instellingen die nu 22% bedraagt). Blijkens tabel 6 

bedraagt de totale markt voor spaartegoeden in de VS meer dan $8.500 miljard. 

Daar hebben de commerciële banken 69,4% van in handen ($5.904 miljard). Het 

marktaandeel van de credit unions bedraag iets minder dan 10%.     

 
Tabel 6: Distribution of Consumer Savings231  

(bedragen in miljarden dollars) 
     30 june 2011    30 june 2010 
    Outstanding Marketshare  Outstanding  Marketshare 

 

Commercial banks  $ 5.904,7 69,4%   $ 5.524,0 67,8% 

Saving Institutions 686,8  8,1%   668,7  8,2% 

MMMFs   895,7  10,5%   969,4  11,9% 

Credit Unions  830,4  9,8%   795,6  9,8% 

U.S. Savings Securities 186,1  2,2%   189,7  2,3% 

 

Total    $8.503,7    $8.147,4 

                                                           
227 CUNA E&S 2009, p. 3. 
228 < http://www.federalreserve.gov/releases/h8/current/default.htm> 
229 962/12,500 x 100 = 7,6%, bedragen zijn in miljarden $. 
230 CUNA E&S 2009, p. 3. Uit recente cijfers is dit bedrag voor de credit unions bij te stellen naar $ 128 miljoen 
(962miljard / 7485= (totale vermogen credit union / aantal credit unions)) per credit union. Helaas is niet het 
gecorrigeerde bedrag voor de banken te achterhalen. 
231 CUNA Economics & Statistics 2011b, p 9. 
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Net zoals de credit unions, zijn ook commerciële banken onderworpen aan 

kapitaal ratio’s. Het Basel Committee stelde vast dat banken onder Basel II een 

kapitaal ratio van 2,5% dienden aan te houden. De recente kredietcrisis en 

economische crisis brachten pijnlijk aan het licht dat dit een veel te laag 

percentage was. Daarom hebben banken, onder Basel III tot 2019 de tijd 

gekregen om de kapitaal ratio naar 7% te brengen. In de VS hebben de 

commerciële banken een gemiddeld kapitaalratio die hieraan voldoet. Bedroeg in 

1986 het kapitaalratio 6,19% (t.o.v. 6,18% van de credit unions), aan het eind 

van 2010 bedroeg het gemiddeld kapitaalratio 11,1% (t.o.v. 9,93% van de credit 

unions). Dit is voor het eerst in meer dan 20 jaar dat de commerciële banken 

een betere kapitaalratio dan de credit unions hebben.  

 
Een ander belangrijke prestatie indicator is de groei van het totale vermogen. 

Gemiddeld groeide het vermogen van banken in 2010 1,9% (t.o.v. 3,3% voor 

credit unions), terwijl in 2009 dit nog met 3,8% was afgenomen (de credit 

unions hadden in 2009 een groei van gemiddelde 8,6%).232 Daarnaast groeide 

het aantal leningen die banken verschaften in 2010 met 1,5%, terwijl de credit 

unions in 2010 1,4% minder leningen verschaften.233 Opvallend is dat de 

afgelopen jaren er meer banken bij komen. Aan het begin van het millennium 

waren dit nog 190 die er jaarlijks bij kwamen, in 2010 waren dit er slechts 8. Bij 

de credit unions zijn er sinds 2004 slechts 35 nieuwe credit unions opgestart, 

met dien verstand dat in 2010 slechts 5 nieuwe credit unions zijn opgericht.234 

 
5.4.3. Conclusie 

Op basis van de cijfers in voorgaande paragraaf zal getracht worden om de 

prestaties van credit unions en financiële instellingen te beoordelen. Opgemerkt 

zij dat het geven van een eenduidig antwoord een moeilijke opgave zal zijn, 

omdat beide soorten financiële instellingen in een bepaalde behoefte voorzien 

van een grote groep mensen.  

 

Gesteld kan worden dat in de periode van september 2009 tot medio 2011 het 

vermogen van de banken bijna met $900 miljard (13.400 – 12.500) is 

afgenomen, terwijl het vermogen van de credit unions in die periode met $77 

                                                           
232 CUNA Economics & Statistics 2011c, p 1. 
233 CUNA Economics & Statistics 2011c, p 1. 
234 CUNA Economics & Statistics 2011c, p 1. 
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miljard (van $ 885 miljard in 2009 naar $962 miljard medio 2011) is 

toegenomen. Het verlies van dit astronomische bedrag bij banken kan verklaard 

worden door de (naweeën van de) kredietcrisis en economische crisis in die 

periode. De toename bij de credit unions is toe te schrijven aan het verhoogd 

aantal nieuwe leden (van 91 miljoen naar 93 miljoen) en de wettelijke 

beperkingen om te beleggen in met name risicovolle producten. Opmerkelijk is 

wel dat ondanks de afname van het totaal aantal credit unions het aantal leden 

blijft groeien. 

 

Gebleken is dat credit unions door de opgebouwde reserves vanuit het verleden 

al geruime tijd aan de kapitaal vereisten voldoen. Waar wettelijk een 

kapitaalratio van 6% voorgeschreven staat, hebben de credit unions ruim twee 

decennia een gemiddeld kapitaalratio van boven de 10%. Met de kapitalisatie 

van de commerciële banken in de VS is het tevens ook goed gesteld. Met name 

de laatste jaren blijken banken zich toegespitst te hebben op het opbouwen van 

een buffer om economische malheurs op te bouwen. Op basis van Basel II 

voorschriften dienden de banken een kapitaalratio van 2,5% aan te houden. De 

crisis bracht naar voren dat dit een veel te lage eis was, waardoor nu op grond 

van Basel III, banken een verplichte kapitaalratio van 7% dienen na te streven. 

Gesteld kan worden dat zowel financiële instellingen als credit unions beter in 

staat zijn om grote economische tegenslagen op te vangen door de aanwezigheid 

van voldoende buffers. 

 
Tevens kan geconcludeerd worden dat de financiële instellingen qua omvang 

groter zijn dan credit unions. Een voordeel die dit met zich mee brengt is dat 

financiële instellingen op deze wijze efficiencyvoordelen kunnen behalen 

waarmee onnodige kosten gedrukt worden. Aan de andere kant brengt de 

omvang van de credit unions met zich mee dat kennis van de lokale markten er 

voor zorg kan dragen dat adequater ingespeeld kan worden op veranderende 

lokale marktomstandigheden. 

 

Uit cijfers kan opgemaakt worden dat het marktaandeel van de credit unions in 

de periode 1992-2009 onveranderd is gebleven, namelijk 6%. Van de financiële 
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instellingen235 kan gesteld worden dat het marktaandeel eveneens onveranderd 

is gebleven, maar dat dit van de samenstelling niet gezegd kan worden. Bedroeg 

het marktaandeel van de top-100 financiële instellingen in 1992 nog 41%, in 

2009 is dit 72%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zowel qua omvang als uit 

het marktaandeel niet gesteld kan worden dat credit unions een wezenlijke 

concurrent voor de financiële instellingen vormen.  

 
5.5. Overige prestatie indicatoren 

Decentralisatie 

Hoewel de titel van deze paragraaf enigszins misleidend is, doen de in deze 

paragraaf behandelde indicatoren niets onder aan de indicatoren in de 

bovengenoemde twee paragrafen. Gesteld kan worden dat er wereldwijd 

verbanden zijn die de credit unions binden, maar hoe een credit union 

functioneert wordt vaak lokaal bepaald.236 Dit impliceert een decentrale 

werkingssfeer, waarbij minder acht is voor de bureaucratische en hiërarchische 

opbouw van de normaal type financiële instelling. Hierdoor is dit een 

aantrekkelijk alternatief voor de overige financiële instellingen. 

 
Marktconcentratie  

The Federal Reserve Bank of St. Louis heeft in 2002 een onderzoek gedaan naar 

de effecten van marktconcentratie voor de prijs van de financiële dienstverlening 

in een bepaald gebied.237 Het onderzoek bracht naar voren dat een hogere 

concentratie aan marktpartijen een invloed heeft op de prijs van de financiële 

dienstverlening, welke op zijn beurt de prestaties van de onderneming 

beïnvloedt. In het oog springend was het feit dat hoe hoger de concentratie aan 

marktpartijen in de lokale bancaire markt was, des te hoger de prijs voor de 

financiële dienstverlening was en de winst van de bank hierdoor consequent 

hoger werd.238 Volgens het onderzoek impliceert een hogere marktconcentratie 

een lagere sociale welvaart, waardoor een hogere marktconcentratie onwenselijk 

is. Dit onderzoek laat tevens zien dat er een verhoogde aanwezigheid van credit 

unions is in de meer geconcentreerde lokale ‘deposit’ markten.239 De banken 

spelen hier als zodanig nog niet op in en consolideren in het verlies aan 

                                                           
235 Met name de top 100. 
236 Nikolopoulos & Handrinos 2008, p. 178.  
237 Federal Reserve Bank of St. Louis 2002, p. 3. 
238 Federal Reserve Bank of St. Louis 2002, p. 3-4. 
239 Federal Reserve Bank of New York 2000. 
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marktaandeel. De Federal Reserve Bank of New York laat zien dat credit unions 

een belangrijke concurrent voor banken vormen in de lokale bancaire markt. 

 
Feinberg en Ataur Rahman240 laten zien dat banken en credit unions een 

concurrerende verwantschap vertonen bij het vaststellen van de hoogte van de 

rente percentages van consumentenleningen. Door 33 bancaire markten met 

elkaar te vergelijken, is er een causaal verband tussen de rente percentages van 

banken en credit unions vastgesteld. Hiermee suggereren beiden dat er een 

concurrerende verwantschap tussen de twee financiële instellingen bestaat 

waarbij beiden elkaar als concurrent zien. 

 
Diversificatie 

Diversificatie van activiteiten kan tevens een invloed op de financiële prestaties 

van instellingen hebben.241 Enkele redenen waarom een instelling tot 

diversificatie kan besluiten zijn bijvoorbeeld competitieve druk om de kosten te 

verlagen, aanboren van nieuwe markten, groeien, realisatie van efficiency door 

‘economies of scale and scope’, verlagen van individuele risico’s en het 

versterken van het financiële systeem242. Uit het onderzoek van Federal Reserve 

Bank of New York is gebleken dat banken steeds vaker rechtstreeks zaken doen 

met consumenten dan voorheen. Dit wordt enerzijds gemotiveerd door de 

stabiele en vaste stroom aan inkomsten en winsten die dit genereert en 

anderzijds door de volatiele inkomensstroom die de commerciële bankactiviteiten 

opbrengen.243 Empirisch onderzoek omtrent de diversificatie van banken in de 

VS, met name gericht op de expansie in minder traditionele financiële 

activiteiten, wordt geassocieerd met een minder volantiele inkomensstroom die 

niet kan opwegen tegen de initiële voordelen van risicospreiding.244 

 
DeYoung en Rice245 tonen aan dat een toename van het aandeel van 

commerciële bankenactiviteiten gepaard kan gaan met een afname van de 

                                                           
240 Feinberg en Ataur Rahman 2001. 
241 Goddard, McKillop en Wilson 2010, p. 1838; Deze auteurs hebben diversificaties onder gebracht in drie 
classificaties: ‘market power’, ‘agency’, en ‘resources’. 
242 Federal Reserve Bank of New York 2000. 
243 Goddard, McKillop en Wilson 2010, p. 1838; Onder commerciele activiteiten worden zakelijke leningen, 
investment banking en activiteiten in opkomende markten verstaan. 
244 DeYoung en Rice 2004a, p. 34-51. 
245 DeYoung en Rice 2004b, p. 101-127. 
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winstgevendheid van banken in de VS. Banken worden volantieler voor deze 

activiteiten wat vervolgens het totale inkomen kan drukken. 

 
In hoeverre diversificatie bij credit unions een risico kan vormen is tot op heden 

nog niet goed onderzocht. Uit een onderzoek in 2005 is gebleken dat credit 

unions die een afhankelijkheidspositie hebben ten aanzien van ‘fee income’ 

gegenereerde inkomen een verhoogd risico lopen.246 Credit unions die een hoog 

geconcentreerde inkomensstroom hebben lopen een hoger risico, maar hebben 

daarentegen wel een hogere opbrengst. Credit unions die het inkomen 

diversifiëren over verschillende soorten transacties (bijv. verhoogd aandeel van 

inkomen via transacties op leningen en spaartegoeden), maar dit niet 

ondervangen in een verhoging van het inkomen via andere bronnen (bijv. 

persoonlijke leningen), lopen een verhoogd risico met een lagere opbrengst als 

gevolg.247 

 

Technologische ontwikkelingen 

Technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een fikse impact op de 

financiële dienstverlening, de provisies en het ontwerp gehad.248 De ontwikkeling 

op informatietechnologisch gebied heeft op de informatieverzameling, opslag, 

verwerking en distributie op een drietal manieren impact gehad. Ten eerste heeft 

dit geleid tot het verlagen van kosten op het gebied van informatieverzameling, 

opslag, verwerking en verzending doordat arbeidsintensief papierwerk 

overgenomen kan worden door geautomatiseerde systemen en processen. Ten 

tweede is de wijze van product- en servicebenadering gewijzigd. Consumenten 

kunnen de producten en service benaderen via internet of via mobiele telefoon. 

Ten derde kunnen de opbrengsten toenemen door verhoogde service inkomsten 

of door het verlagen van proceskosten.249 Tot op welke hoogte technologische 

veranderingen een impact op de credit unions hebben, is afhankelijk van geval 

tot geval. Van belang is dat credit unions hierop adequaat inspelen en gebruik 

maken van deze mogelijkheden. 

 
  

                                                           
246 Esho, Kofman en Sharpe 2005, p. 259–281. 
247 Esho, Kofman en Sharpe 2005, p. 259–281. 
248 Frame en White 2010 
249 McKillop & Wilson 2010, p. 27-28. 
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Mergers and Aquisitions 

Hoewel dit voor Nederland nog een prematuur punt is, verdient het toch de 

aandacht. In veel landen hebben fusies en overnames geleid tot een daling in het 

aantal financiële dienstverleners.250 Op grond van empirisch onderzoek naar 

bank(en) fusies en overnames, blijk dat dit niet vaak heeft geleid tot efficiency 

en prestatieverbetering van de overgenomen entiteit. Dat andere motieven hier 

aan ten grondslag kunnen liggen, zoals agency kosten en synergiekosten door 

vergroting van marktmacht, is niet uitgesloten.251  

 

Een fusie of een overname hoeft niet per definitie als een panacee gezien te 

worden. Men dient bedacht te zijn of  de onderneming met die fusie of overname 

er beter op wordt. Uit onderzoek is gebleken dat bij fusies en overnames van 

credit unions in het verleden, de overnemende partij er niet altijd op beter is 

geworden. Aangeraden wordt om het portofolio van de leningen aan te passen 

om zo een grotere en hogere opbrengst proberen te behalen.252 Goddard253 heeft 

aangetoond dat omvang van de activa en winstgevendheid gerelateerd zijn aan 

liquiditeit. Credit unions die qua omvang niet meer kunnen groeien (te groot 

zijn), minder aantrekkelijke overname kandidaten zijn dan credit unions die een 

lage kapitaal ratio en een klein portofolio aan leningen hebben.  

 
Faillissement 

Bank specifieke, regelgevende en regionale economische omstandigheden zijn 

enkele van mogelijke redenen voor een faillissement van een bank.254 Met 

betrekking tot de credit unions is er echter een beperkter scala aan voorbeelden. 

Dit komt enerzijds door de omvang van het aantal credit unions en anderzijds 

door de overname door een andere credit union als deze slecht presteert. Smith 

en Woodbury255 schrijven dit toe aan de minder fluctuerende ‘business cycle’ van 

credit unions die beter macro economische schokken (lees crisis) op hun balans 

kunnen ondervangen. 

 

                                                           
250 McKillop & Wilson 2010, p. 30. 
251 DeYoung, Evanoff en Molyneux 2009. 
252 McKillop & Wilson 2010, p. 31. 
253 Goddard, McKillop & Wilson 2009, p. 231-252. 
254 McKillop & Wilson 2010, p. 33. 
255 Smith en Woodbury 2010. 
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Uit tal van onderzoeken naar faillissementen van credit unions in de VS blijken 

macro- als micro-economische factoren een rol te spelen.256 Op macro-

economisch vlak blijkt dat het mechanisme van het garantiefonds als een reden 

aangemerkt kan worden. De hoge reële rentepercentages en hoge werkloosheid, 

in de periode 1971 – 2004 (met name 1980 – 1994), hebben tot meer dan de 

helft van de faillissementen die onder het garantiefonds vielen geleidt. 

 
Op micro-economisch257 vlak gaan vaak de credit unions met een lage 

kapitaalratio failliet. Andere indicatoren die vaak tot faillissement leiden zijn: 

gebrek aan opgeleide managers, slechte boekhouding, sluiting van gelieerde 

ondernemingen en zwakke leen- en invorderings-werkzaamheden. 

 
5.6 Slotsom  

Dit hoofdstuk heeft enkele economische en financiële vraagstukken omtrent 

credit unions geprobeerd inzichtelijk te krijgen. Als slotsom kan opgemaakt 

worden dat voor een evenwichtig financieel systeem zowel financiële instellingen 

als credit unions nodig zijn. Beide vormen, op hun eigen wijze, voorzien in de 

krediet- en spaarbehoeften van mensen. Gesteld kan worden dat credit unions in 

de afgelopen decennia flink aan terrein in de VS hebben gewonnen ten opzichte 

van de financiële instellingen. Niet zozeer qua marktaandeel, dat in de afgelopen 

20 jaar onveranderd is gebleven op 6%, maar wel in het aantal leden. Telde het 

ledenaantal aan het begin van het millennium 79 miljoen, medio 2011 bedraagt 

het ledenaantal meer dan 93 miljoen. Dit uit zich onder andere in een 

balanstotaal van meer dan $962 miljard medio 2011, een toename van $240 

miljard ten opzichten van eind 2006. Hoewel dit bedrag in een schrille 

afspiegeling staat tot de $12.500 miljard van het balanstotaal van de financiële 

instellingen, stelt het toch 10% van het totale spaarvermogen van het 

Amerikaanse financiële systeem voor. 

 
Met alle indicatoren die in dit hoofdstuk te berden zijn gebracht in het 

achterhoofd, kan gesteld worden dat credit unions een gewichtige concurrent van 

de mainstream banken voorstellen. Vooral op de lokale markten is er een 

tendens te bespeuren dat credit unions steeds georganiseerder en prominenter 

                                                           
256 Wilcox 2005. 
257 McKillop & Wilson 2010, p. 36. 
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aanwezig zijn. Tot slot laten de cijfers zien dat credit unions dienen waarvoor het 

Congress ze initieel in het leven riep, namelijk het promoten van sparen en 

verantwoord lenen. Alleen al in 2010 bestaat $830 miljard van het balanstotaal 

van credit unions uit spaartegoeden. Daar staat tegenover dat $577 miljard uit 

staat bij leden als een lening.  
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Hoofdstuk 6: Corporate Governance 
Zoals vaker het geval is met Engelse begrippen, valt uit de woorden ‘corporate 

governance’ niet duidelijk op te maken waar het exact om gaat. Dat het verband 

houdt met het besturen van een rechtspersoon is op zich duidelijk, hiermee is 

echter nog niet veel gezegd. In het rapport van de Commissie Corporate 

Governance wordt gesproken over ‘besturen en beheersen, over 

verantwoordelijkheid en zeggenschap en over verantwoording en toezicht’258. 

Tevens zijn effectief toezicht, beheers- en besluitvormingsprocessen en de 

controle hierop thema’s die onder corporate governance geschaard kunnen 

worden. Mede doordat de corporate governance code wettelijk verplicht is 

gesteld, is het bij beursgenoteerde vennootschappen een topic die hoog op de 

agenda staat. De bevindingen werden destijds ook relevant geacht voor niet 

beursgenoteerde vennootschappen en zijn dus ook van toepassing op 

coöperaties. 

 
Verschillende thema’s laten zien dat een sluitende definitie van corporate 

governance wellicht niet te geven is. Het besturen van een rechtspersoon heeft 

immers verschillende dimensies. Corporate Governance laat bij uitstek zien dat 

het een multidisciplinair leerstuk is. Dit hoofdstuk heeft daarom primair een 

juridische invalshoek. Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken is de coöperatieve 

rechtsvorm het meest geschikt om credit unions in Nederland te faciliteren. 

Daarom zal dit hoofdstuk de corporate governance discussie binnen coöperaties 

in Nederland als uitgangspunt nemen. 

 

6.1 Algemeen: Corporate governance  

Dat de juridische inbreng op het corporate governance leerstuk niet te lichtzinnig 

opgevat dient te worden laten twee zaken zien. Ten eerste laat de praktijk zien 

dat de feitelijke verantwoordelijkheid niet altijd correspondeert met de juridische 

toebedeelde taken, bevoegdheden en de daarmee samenhangende 

aansprakelijkheden.259 Dat er hierdoor aangelegenheden kunnen ontstaan 

waarbij personen bevoegdheden uitoefenen zonder daarvoor verantwoordelijk te 

zijn en omgekeerd (verantwoordelijk zijn voor situaties zonder de daarmee 

rijmende bevoegdheden) is niet ondenkbaar. Een verband tussen 

                                                           
258 Commissie Corporate Governance 1996, p. 9. 
259 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 266. 
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verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zou verloren kunnen gaan. Om dit te 

ondervangen dient de rechtspersoon en de processen in de organisatie zodanig 

juridisch ingericht te worden dat degene die een bepaalde taak is toegedacht, 

ook beschikt over de bevoegdheden om deze taak uit te voeren. Slechts dan kan 

zinvol verantwoording worden genomen voor en worden afgelegd over de 

uitoefening van die taken.260  

 
Als tweede reden om te waken voor lichtzinnigheid is dat corporate governance 

door de manier van reglementering van de organisatie, instrumenten kunnen 

worden aangereikt om een goed functioneren van de organisatie te 

bevorderen.261 

 
Enerzijds dient corporate governance als normering of nadere invulling van de 

bestuurs- en toezichthoudende taak gezien te worden. Anderzijds ontstaat door 

het nader normeren van de bestuurstaak de mogelijkheid adequater toezicht te 

houden. Hierbij zijn bevoegdheden- en ta(a)k(en)verdeling, maar ook de 

verdeling van verantwoordelijk binnen de organisatie en welke belangen bij de 

taakuitoefening in ogenschouw genomen dienen te worden, van een eminente 

betekenis. Dijk/Van der Ploeg stellen dat bij het inrichten van het interne 

toezicht, of hiermee volgens hen gedoeld wordt op het toezicht op de 

arbeidsorganisatie of het toezicht op het functioneren van het bestuur, een 

systeem van ‘checks and balances’ gecreëerd, zo niet elementair is, dient te 

worden.262 Evenzeer dient dit ook van belang te zijn op de voorschriften die 

betrekking hebben op de samenstelling van organen en de wijze waarop in 

vacatures wordt voorzien. 

 
6.2 Zelfregulering? 

In voorgaande paragraaf is beschreven dat bij corporate governance invulling 

van de bestuurlijke en toezichthoudende taak en de wijze waarop hierover 

verantwoording wordt afgelegd, centrale begrippen zijn. Het uiteindelijke doel 

van corporate governance is de kwaliteit van het bestuur en het toezicht daarop 

te verhogen. Kernbegrippen hierbij zijn transparantie, integriteit en 

                                                           
260 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 266. 
261 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 267. 
262 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 267. 
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verantwoording.263 In lijn met Dijk/Van der Ploeg264 dient zowel interne als 

externe transparantie onderscheiden te worden. Met interne transparantie wordt 

het bewerkstelligen dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is bedoeld. 

Met externe transparantie wordt gedoeld op het afleggen van verantwoording 

naar buiten toe.  

 
Voor wat betreft de invulling van de bestuurstaak is een duidelijke 

taakafbakening tussen bestuur en toezichthoudende orgaan noodzakelijk. Een 

nadere be- en omschrijving van de bestuurstaak is bepalend. Gedacht kan 

worden aan het dragen van eindverantwoordelijkheid bij de uitvoering van 

bepaalde opdrachten, toezien en waken over het voortgangsproces hiervan en 

zorgdragen voor voldoende financiële middelen van de onderneming. De 

spanningsboog van enerzijds afstemmen van beleid en begroting en het 

rapporteren hierover anderzijds, komt de inzichtelijkheid van de resultaten van 

de organisatie ten goede en dwingt tot evaluatie.265 Dat dit middel tevens een 

nadere invulling is om het bestuur ter verantwoording te roepen moge duidelijk 

zijn.  

 
Net als bij de invulling van de bestuurstaak is bij de invulling van de 

toezichthoudende taak, het aanbrengen van duidelijke scheidslijnen tussen 

bestuur en toezicht fundamenteel. Bij de invulling van de toezichthoudende taak 

kan gedacht worden aan het met raad bij staan van het bestuur266, jaarstukken 

en begrotingen onderwerpen aan goedkeuring van het toezichthoudende orgaan, 

het bestuur bij belangrijke besluiten nader ondervragen en aan het zorgen voor 

toegang tot informatie. 

 
Een aandachtspunt dat van belang is voor het bevorderen van het functioneren 

van organen is integriteit. Impliciet van invloed op het functioneren van organen 

zijn vergaderfrequentie, quorum vereisten en het aantal leden van het bestuur of 

toezichthoudend orgaan. Factoren die integriteit kunnen beïnvloeden zijn 

onafhankelijkheid van het bestuur, bestuurders en toezichthouders en 

tegenstrijdige belangenregelingen. Om de onafhankelijkheid van het bestuur, 

                                                           
263 Als ook Van der Sangen 2001, p. 441. 
264 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 269. 
265 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 269. 
266 Zie ook Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.1. 
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bestuurders en toezichthouders te vergroten kan gedacht worden aan 

voorschriften die toezien op het ontbreken van nauwe betrekkingen tussen 

bestuurders onderling en tussen bestuurders en het toezichthoudende orgaan. 

Maar ook voorschriften die toezien op ingrijpen in situaties waar zich belangen 

verstrengelingen voordoen, zijn van cruciaal belang.267 Vooral in het kader van 

externe transparantie dient hierover verantwoording afgelegd te worden. 

 
Tot slot wordt nogmaals opgemerkt dat naleving van de corporate 

governance(code) vrijwillig is voor niet beursgenoteerde vennootschappen. De 

mogelijkheid bestaat dat naleving van een corporate governance code 

verbindend gesteld kan worden op grond van lidmaatschap van een 

branchevereniging.268 Tevens is het mogelijk dat naleving van een corporate 

governance code op grond van een bepaalde maatschappelijke druk verplicht 

wordt gesteld. 

 

6.3 Consequenties van corporate governance voor de structuur en inrichting van 

coöperaties 

Voorgaande paragrafen laten zien dat corporate governance een complex geheel 

van regels en normen is waarbij goed bestuur en een adequaat toezicht, het 

afleggen van verantwoording door het bestuur voor het gevoerde beleid dient te 

bevorderen. Kernbegrippen bleken hiervoor transparantie en integriteit van de 

organisatie en een adequate informatievoorziening van het bestuur aan zowel de 

raad van commissarissen als aan de algemene vergadering.  

  

Al deze aspecten van corporate governance kunnen een rol spelen bij 

coöperaties. In lijn met de gedachtegang van Van der Sangen269 `dient de 

bijzondere taakopdracht van het bestuur, gezien het behartigen van de belangen 

van de leden en de complexe drievoudige relatie van de leden tot hun 

coöperatie, rust op het bestuur van een coöperatie een vergaande zorgplicht om 

aan de leden duidelijk te maken op welke wijze het gevoerde beleid zowel op 

korte als op lange termijn in het belang is van het goed functioneren van de 

coöperatie´. Deze constellatie van het afleggen van rekening en verantwoording 

                                                           
267 Zie ook Nederlandse Corporate Governance Code, Principe III.2; Als ook Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 271-
272. 
268 Dijk/Van der Ploeg 2007, p. 272.  
269 Van der Sangen 2001, p.441. 



Credit Unions 

Benjamin Čamdžić (ANR: 380435)  77 

 

aan de algemene vergadering enerzijds en mate van adequate 

informatievoorziening voor het nemen van gefundeerde beslissingen omtrent het 

door het bestuur gevoerde beleid en verlening van décharge anderzijds, draagt 

er toe bij dat de resultaten van de onderneming inzichtelijk worden en dwingt 

het bestuur tot evaluatie van de resultaten met de leden. Het laten vaststellen 

van de jaarrekening en het verlenen van décharge door de algemene 

vergadering dient om de zuiverheid van besluitvorming te bevorderen.270 Voor 

coöperaties heeft dit tot gevolg dat de vaststelling van de winst losgekoppeld 

wordt van het verlenen van kwijting aan bestuurders. Volgens Van der Sangen 

wordt het zo mogelijk om ook zonder het verlenen van décharge een eventuele 

winst vast te stellen en is deze tevens beschikbaar voor uitkering.271 

 
Corporate governance kan voor coöperaties tevens een factor zijn bij de 

inrichting van de jaarrekening. De coöperatieve praktijk laat zien dat de 

jaarstukken van met name grote agrarische coöperaties weinig verschilt met de 

jaarrekeningen van naamloze vennootschappen. Door wettelijke vereisten aan de 

inrichting van een jaarrekening van coöperaties vertonen jaarverslagen grote 

overeenkomsten met die van niet-coöperatieve multinationals.272 Terecht merkt 

de juridische literatuur op, dat de vraag rijst, in hoeverre een jaarverslag van 

een coöperatie nog vanuit de coöperatieve uitgangspunten kan worden 

opgesteld. Daarnaast is het maar de vraag of de leden daardoor optimaal 

geïnformeerd worden over de prestaties van de coöperatie in relatie tot de 

leden.273 

 
6.4 Corporate Governance bij credit unions 

Zoals blijkt is corporate governance een breed begrip en ziet het toe op goed 

ondernemingsbestuur. Goed ondernemingsbestuur blijft nog steeds een relatief 

breed begrip. Om die open norm nader in te kleuren kennen verschillende 

branches corporate governance codes die goed ondernemingsbestuur proberen 

te definiëren. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse corporate governance 

code en de Code Banken. De Code Banken is sinds 1 januari 2010 in Nederland 

in werking getreden en geldt voor alle banken die op grond van de Wft over een 

                                                           
270 Zie wetsvoorstel 27 483, Wijziging Boek 2 BW in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen. 
271 Van der Sangen 2001, p. 442. 
272 Van der Sangen 2001, p. 442. 
273 Koekhorst, Poppe en Van Dijk 1995, p. 2-4; Aukes 1997, p. 46-48. 
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bankvergunning beschikken.274 Daar credit unions als bank gezien moeten 

worden, dient de Code Banken ook onverkort op credit unions van toepassing 

dient te zijn. De vraag rijst of dat gezien het maatschappelijk belang dat credit 

unions nastreven er ook bijzondere regelgeving voor credit unions van 

toepassing dient te zijn. 

 
Dit lijkt te ver te gaan daar de Nederlandse corporate governance code en de 

Code Banken al verregaande naleving omtrent goed ondernemingsbestuur van 

banken eisen. Wel kan er gedacht worden aan specifieke bepalingen in 

bijvoorbeeld de Code Banken omtrent de bezoldiging van bestuurders en 

commissarissen, de deskundigheid die er van hen verwacht wordt en het 

risicomanagement dat een credit union op z´n minst dient te hanteren. 

Daarnaast kan gedacht worden aan taken en bevoegdheden van de bestuurders 

en commissarissen, regelingen omtrent belangenverstrengeling, het 

maatschappelijk belang dat gediend wordt door de credit union, de 

risicobereidheid en het risicoprofiel van de credit union. Het dient nadrukkelijk 

om minimum eisen te gaan waaraan credit unions moeten voldoen. Het instellen 

van een speciale code voor credit unions zou een opstapeling aan regelgeving 

veroorzaken en kan wellicht afvinkgedrag in de hand werken. Het antwoord op 

de vraag of een code effect sorteert, is niet afhankelijk van de mate waarin naar 

de letter van de code wordt geleefd, maar naar de wijze waarop met de intenties 

van de code wordt omgegaan.275  

 
Goed ondernemingsbestuur bij een credit union heeft onder andere te maken 

met enerzijds deskundigheid van de persoon en anderzijds met het toezicht en 

controle (zowel intern als extern) op dit functioneren. Het ondernemingsbestuur 

van de credit union draagt de verantwoordelijkheid om een evenwichtige 

afweging van de belangen van de betrokken leden en de onderneming van de 

credit union te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van 

de credit union en het maatschappelijk belang die de union dient. In het concept 

van de credit union worden de leden van de credit union te allen tijde centraal 

gesteld.     

 

                                                           
274 Code Banken 2009, p. 2. 
275 Zie ook Code Banken 2009, p. 2. 
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6.5 Slotsom 

Corporate governance is de laatste jaren een trending topic in veel 

ondernemingen. Zowel beursgenoteerde als niet beursgenoteerde 

ondernemingen besteden hier veel aandacht aan. Daar een sluitende definitie 

voor corporate governance niet te geven is, dient opgemerkt te worden dat 

transparantie, verantwoording en adequate informatievoorziening kernbegrippen 

zijn. Bij het besloten karakter en de specifieke doelstelling van de coöperatie 

past een model, waarbij het bestuur en het toezicht op het bestuur in handen ligt 

bij de kring van leden en de daaruit benoemde personen. Bij de uitoefening van 

de bestuurs- en toezichthoudende taak geldt voor bestuurders en de raad van 

commissarissen dat het primaire criterium, het behartigen van de belangen van 

de leden van de coöperatie is. 

 
Corporate governance laat zelf veel over aan ondernemingen. Zelfregulering is 

niet zozeer het doel, maar een middel om nadere normering en invulling aan de 

bestuurs- en toezichthoudende taak te geven en de wijze waarop daarover 

verantwoording wordt afgelegd. Het doel van corporate governance is met name 

om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op het bestuur te verhogen. Dit 

geldt onverkort ook voor credit unions. Goed ondernemingsbestuur en effectieve 

corporate governance dient er op gericht te zijn om niet naar de letter van de 

code te leven, maar naar de wijze waarop met de intentie van de code wordt 

omgegaan.  
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbeveling 
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies van dit kwalitatieve onderzoek 

worden weergegeven. Het betreft conclusies die opgemaakt kunnen worden na 

een uitgebreid literatuur overview. Tezamen vormen ze het antwoord op de twee 

centrale vragen van dit onderzoek, te weten: “in hoeverre is de credit union 

juridisch te faciliteren als oplossing voor bestaande vermogenstekorten bij het 

kleinbedrijf?” en “welke betekenis hebben deze credit unions in het kader van het 

zogenaamde relatiebankieren?”. 

 
7.1 Belangrijkste conclusies 

1. Op basis van de literatuur kan gesteld worden dat credit unions een 

financiële not-for-profit instelling zijn die gestoeld is op de basisfilosofie van 

de coöperatie. De credit union is er voor de leden en wordt vormgegeven 

door de leden. Daarbij spelen enkele factoren een rol. Ten eerste kent de 

credit union een hoge mate van democratische besluitvorming in de vorm 

van het ‘one-member-one-vote’ principe. Dit principe geldt ongeacht de 

hoogte van het ingebrachte kapitaal of geleend geld. Ten tweede dient er een 

bepaalde ‘common bond’ tussen leden en credit union te bestaan, alvorens 

leden gebruik kunnen maken van de financiële dienstverlening van credit 

unions. Ten derde valt op te maken dat credit unions een speciale fiscale 

status genieten. Credit unions zijn vrijgesteld van afdracht van 

vennootschapsbelasting. Als vierde factor kan opgemerkt worden dat 

ingehouden winst ten faveure van de credit union komt en dat winstuitkering 

aan leden niet voorkomt. De ingehouden winstuitkering dient expliciet 

geïnvesteerd te worden in lage kostenniveaus voor kredieten en hogere 

spaarrentes voor leden. Als vijfde element die uit de literatuur opgemaakt 

kan worden is dat credit unions geen risicovolle beleggingen mogen initiëren 

(zoals beleggen in hybride financiële instrumenten). Als zesde factor die uit 

de literatuur opgemaakt kan worden is dat de kleinschaligheid zorgdraagt 

voor betere informatievoorziening. Doordat credit unions lokaal opereren is 

de band met de leden sterker en herkenbaarder. Dit draagt zorg voor een 

betere sectorale kennis (informatievoorziening door de lokale ondernemers) 

dan die van de overige financiële instellingen. Deze verbeterde sectorale 
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kennis draagt er toe bij dat bij veranderende lokale marktomstandigheden 

credit unions adequater anticiperen. 

2. Uit recent onderzoek van Ely en Robinson (2009) is gebleken dat het 

relatiebankieren als onbedoeld bijproduct van consolidatieprocessen in de 

banksector aan kracht heeft ingeboet. In Nederland is een sterk 

geconcentreerde bancaire markt waar het relatiebankieren is verwaarloosd 

met alle klachten van dien.276 Credit unions hebben daarentegen in de VS 

laten zien dat bij het verstrekken van kredieten naast financiële kengetallen 

ook meer ‘zachte’ informatie wordt verwerkt over de geldnemer. Juist het 

screenen en monitoren van kredietnemers met het doel 

informatieasymmetrie tussen kredietverlener en kredietvrager te verkleinen 

is bij relatiebankieren nadrukkelijk aanwezig. Door de sterke relatie tussen 

credit union en de leden wordt het probleem van moeilijk verifieerbare 

informatie opgelost, dit in tegenstelling tot het transactiebankieren.277 Dat 

een kleine en overzichtelijke bank, bijvoorbeeld in de vorm van een credit 

union, in Nederland tot een herstel van het relatiebankieren kan leiden, 

wordt onderstreept door een recentelijk uitgevoerd Japans onderzoek 

(Uchida, 2011). 

3. Geconcludeerd kan worden dat de speciale fiscale status van credit unions 

van evident groot belang is. Zonder het belastingvoordeel is het maar de 

vraag wat de levensvatbaarheid zou zijn van de credit unions. De vrijstelling 

van vennootschapsbelasting zorgt er voor dat credit unions lage kredieten 

kunnen verschaffen en hogere spaarrentes kunnen aanbieden. Zou het 

belastingvoordeel afgeschaft worden, dan zijn credit unions genoodzaakt om 

andere bronnen van financiering aan te boren. Dit zou tegen de geest van 

het credit union principe indruisen en zou ook niet wenselijk zijn. Leden 

zouden dan bloot kunnen staan aan problematieken die bij de overige 

financiële instellingen spelen zoals risicovolle beleggingen, waarbij het maar 

de vraag is of er een vaste inkomstenstroom zou bestaan. Uit de literatuur 

blijkt dat de voorwaarden voor credit unions om in aanmerking te komen 

voor het belastingvoordeel zijn, dat de gemaakte winst expliciet terug moet 

vloeien in de credit union. Opgemerkt dient te worden dat de literatuur er op 

                                                           
276 Duffhues en Čamdžić 2011.  
277 Duffhues en Čamdžić 2011. 
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wijst dat het belastingvoordeel, hoewel dit een verbetering van de 

financieringsmogelijkheden is, voor een doorbraak van de ‘level playing field’ 

zorgt. De overige financiële instellingen zullen zich beklagen over fiscale 

discriminatie. 

4. Uit jaarcijfers blijkt dat credit unions door de decennia heen een gevestigde 

financiële instituut in de Verenigde Staten zijn. Het marktaandeel van de 

credit unions in de Verenigde Staten bedraagt al twintig jaar een stabiele 

6%. Ook qua balanstotaal kan geconcludeerd worden dat medio 2011 de 

credit unions meer dan 93 miljoen Amerikanen vertegenwoordigen die samen 

goed zijn voor een totale balanswaarde van de branche van $962 miljard. 

Dat credit unions slechts een schriele afspiegeling van de totale bankensector 

zijn, bewijst de totale balanswaarde van de overige financiële instellingen die 

medio 2011 $12.500 miljard bedraagt. Geconcludeerd kan tevens worden dat 

de credit unions 10% van de totale spaartegoeden van de Amerikaanse 

bevolkingen vertegenwoordigen. Dat hiermee de geest van de credit unions 

wordt bevestigd blijkt uit deze cijfers. 

5. Opgemaakt kan worden dat de credit unions op basis van de coöperatieve 

rechtsvorm in Nederland gefaciliteerd kunnen worden. Invulling van de 

fundamentele principes (common bond, one-member-one-vote, 

belastingvoordeel) van de credit union kunnen in de statuten nader ingevuld 

worden. Te denken valt aan statutaire bepalingen omtrent bezoldiging van 

bestuurders en commissarissen, hoe de verscheidene commissies zich tot 

elkaar verhouden, kwaliteitseisen bij toetreding, besluiten van bestuurders 

onderwerpen aan goedkeuring van algemene vergadering, dienstenaanbod 

en het niet beleggen in risicovolle producten (zoals hybride financiële 

instrumenten). Om daarnaast een goed opererend ondernemingsbestuur te 

bewerkstelligen kan ondersteuning gezocht worden in de corporate 

governance codes. Een bijzondere code voor credit unions is niet vereist. Een 

aanvulling op de bestaande Code Banken op specifieke onderdelen is 

voldoende. Naleving dient meer te liggen op de wijze waarop met de 

intenties van de code wordt omgegaan. 
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7.2 Aanbeveling 

De invoering van credit unions in Nederland verdient zeker een kans, althans 

credit union pilots c.q. experimenten dienen uitgebreid onderzocht te worden. Dit 

scriptieonderzoek biedt slechts een inzicht in de wereld van de credit union en 

heeft zich beperkt tot een uitgebreid literatuur onderzoek. Een vervolgonderzoek 

waarbij verschillende partijen betrokken zijn lijkt mijn inziens 

aanbevelenswaardig. Expertcommissies en denktanks waarbij economen, 

bankiers, overheidsfunctionarissen en juristen betrokken zijn om deze complexe 

materie uit te werken zijn gewenst. 

 

Een diepgaand onderzoek naar de huidige status en werking van het financiële 

systeem in Nederland en of bestaande financiële instellingen aan de credit union 

gedachten voldoen, lijkt mijn inziens de kern van deze onderzoek(en). Alvorens 

tot massale invoering van de credit unions wordt overgegaan dient een duidelijk 

beeld van de behoeften in beeld gebracht te worden. Dat de invoering van credit 

unions een extra concurrent voor de banken betekend is hier inherent aan. Een 

uitgebreid aanbod aan de aanbodzijde van financiering voorkomt echter huidige 

precaire en afhankelijke situaties voor ondernemers. Een breed scala aan 

financieringsmogelijkheden zal de innovatieve geest van het bancaire landschap 

bevorderen. Extra concurrentie hoeft niet per definitie destructief voor andere 

partijen te werken. Zoals blijkt betreft het complexe vraagstukken en zijn 

gedetailleerde vervolgstudies een absoluut vereiste alvorens beslissingen 

genomen kunnen worden.  
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