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Persbericht
Kredietunie voor de Stad Amsterdam is een feit
Amsterdam, 2 april 2014
Vandaag is de Kredietunie voor de Stad Amsterdam opgericht. Een kleine groep van ondernemers en
oud-bankiers uit Amsterdam heeft de eerste stap gezet voor een kredietunie, die het voor MKB
ondernemers in Amsterdam mogelijk zal maken werkkapitaalfinanciering aan te trekken naast het
normale bankkrediet. Ondergetekenden worden daarin gesteund door onder meer Wim Greve, extopman Rabo Amsterdam en door de Vereniging van Kredietunies in Nederland.
De kredietverlening aan het MKB stokt. Banken geven steeds vaker 'niet thuis'. Er worden serieuze
problemen bij de financiering van het MKB verwacht als de economie verder aantrekt.
De Kredietunie Amsterdam (handelsnaam: Kredietunie Stad Amsterdam, kortweg: KSA), zal MKB
ondernemers in eerste instantie gaan financieren tot een bedrag van €250.000,-, daar ligt volgens
vele onderzoeken de grootste behoefte. Wij hebben gesprekken met ondernemers die geloven in het
belang van kleinschalig ondernemen en een vitaal MKB. KSA streeft naar een gedifferentieerd
ondernemerschap en heeft de overtuiging dat dit positief zal bijdragen aan de ontwikkeling van de
lokale werkgelegenheid in de stad Amsterdam. Onderzoeken in de VS tonen aan dat iedere $ 100.000
lening van een kredietunie aan een MKB-ondernemer 1 Fte creëert.
Initiatiefwetgeving vanuit de Tweede Kamer creëert in 2014 een belangrijke nieuwe en aanvullende
mogelijkheid tot financieren. Kredietunie Noord Limburg en Kredietunie Eemsregio, die op dezelfde
wijze zullen gaan werken als KSA, zijn ons onlangs voorgegaan.
Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar- en leenkas voor ondernemers, die
eigendom is van, en bestuurd wordt door, de leden. Zowel spaarders, als leners zijn lid. Kenmerkend
is het natuurlijk evenwicht tussen vrijwilligers en professionals. Het bestuur wordt door de leden
gekozen. Ieder lid heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. Onafhankelijk van
de omvang van zijn of haar saldo/lening heeft ieder lid één stem. De uit te lenen gelden worden
gefinancierd uit het spaargeld en de beleggingen van de leden. Kredietunies mogen maximaal 80%
van de toevertrouwde middelen als krediet of lening verstrekken. De overgebleven 20% dient als
buffer. Omwille van risico spreiding zullen kredietbedragen in eerste instantie gemaximeerd zijn tot
€ 250.000,- per individueel geval.
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Kredietunie Stad Amsterdam u.a. bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf in de Stad Amsterdam. De co-operatieve structuur
van de kredietunie waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in de financiering van het MKB, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Stad
Amsterdam staat de ondernemer met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Stad Amsterdam zal zich via de Vereniging van
Kredietunies in Nederland aansluiten bij de World Council of Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for
credit unions”

