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vergunningplicht kredietunies 

Geachte mevrouw Brugman en heer Hooft Graafland, 

Naar aanleiding van uw brieven van 5 juli 20 12, 12 september 20 12 en 27 september 20 12 deelt de Autoriteit 
Financiele Markten (AFM) u met deze brief mee dat de door Kredietunie Nederland op te richten kredietunies niet 
vergunningplichtig zijn. 

Standpunt AFM 
Mede op grond van de door u verstrekte informatie en het door Kredietunie Nederland overgelegde businessplan 
van 27 juli 2012 is de AFM van oordeel dat de activiteiten van de door Kredietunie Nederland op te richten 
kredietunies bestaan uit ondernemen. De "arbeid" die de kredietunies tot ondernemingen maakt zijn de activiteiten 
die de coach verricht. Deze coach wordt door een kredietunie toegewezen en adviseert en staat de kredietnemer 
zowel v66r de kredietverlening als tijdens de looptijd van de lening bij. Belangrijk is ook dat de kredietnemer 
daarvoor een vergoeding betaalt aan de kredietunie. De AFM gaat er hierbij van uit dat de coach in de praktijk 
inderdaad een actieve rol zal vervullen en dat er een reele vergoeding wordt betaald. Is dat anders, dan kunnen de 
kredietunies alsnog als beleggingsinstellingen kwalificeren. 

Er geldt voor de door Kredietunie Nederland op te richten kredietunies daarom geen vergunningplicht op grond 
van artikel2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook van eventuele andere vergunningplichten op 
grond van de Wft is voor wat de AFM betreft geen sprake. 

Standpunt DNB 
Namens De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) mag u worden medegedeeld dat er geen bezwaar is tegen de 
constructie zoals die door Kredietunie Nederland is voorgesteld, waarbij geen recht op terugbetaling van de prijs 
van de ledencertificaten bestaat. Met deze constructie kan volgens DNB artikel3:5 Wft niet worden overtreden 
omdat de gelden niet opvorderbaar zijn. 
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Tot slot 
De AFM vindt het belangrijk dat potentiele investeerders goed begrijpen welke risico's zij aangaan. Daarom 
verzoekt de AFM de kredietunies om aan potentiele investeerders heel duidelijk te maken wat de kredietunies zijn, 
wat ze niet zijn, waarom ze niet onder toezicht staan en wat de risico's zijn. 

Voor de goede orde wijst de AFM u er op dat haar oordeel is gebaseerd op de aan haar verstrekte informatie en het 
thans geldende beleid van de AFM. De AFM behoudt zich dan ook het recht voor om op dit oordeel terug te 
komen in geval van wijziging van het beleid of indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op 
grond waarvan de AFM, zo deze omstandigheden zich thans hadden voorgedaan of deze feiten thans 
bekend waren geweest, een ander oordeel zou zijn toegedaan. 

De AFM vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de heer R. de Heij, telefoon (020) 797 2760. 

Hoogachtend, 

Toezichthouder 
Toezichtgroepen Financiele Ondernemingen oepen Financiele Ondernemingen 


