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Persbericht
Symposium “de Common Bond in MKB Financiering”
groot succes!
Donderdag 2 juni was er brede belangstelling voor
het symposium van Kredietunie Nederland (KN) over
het belang van de Common Bond in mkb
financiering. Ruim 90 deelnemers luisterden o.a.
naar: Matthijs Bierman: 'Biodiversiteit in de
financiële sector': “ Triodos kijkt vooral naar de
“impact” van haar activiteiten, het realiseren van
sociale en ecologische meerwaarde; Triodos steunt
duurzame ondernemers die actief zijn in de reële economie, zodat ze reële impact kunnen
leveren aan de samenleving”. Onno Ruding, betrokken bij de totstandkoming van de Wet
Toezicht Kredietunies (WtK): “ Het Ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche
Bank en de AFM doen te weinig ter bevordering van oprichting van nieuwe kredietunies
conform de WTK ”. Herman Wijffels: "Kredietunies: teken van de tijd waarin wij leven”: “de
historie leert ons dat lokale en sociale intelligentie veel meer solide is dan systeem
intelligentie". Henk Nijboer: “Naar een bredere financiering van het MKB”: “Waarom duurt
het zo lang voordat er veel meer kredietunies komen?”
Tijdens de Panel discussie met voornoemde sprekers, KN Voorzitter Fred Bagnay , Roland
Lampe en Michiel Werkman, werd onder leiding van Jan Vis (eveneens nauw betrokken bij de
totstandkoming van de WtK) antwoord gegeven op de vraag van Henk Nijboer en ontstond
een levendige discussie over de wettelijke basis en het belang van kredietunies voor het mkb
in Nederland. Roland Lampe: “Ons hebben ruim 200 aanvragen voor het oprichten van een
kredietunie bereikt. Onze ambitie is om in 2020 meer dan 100 werkende kredietunies te
hebben, met minimaal € 300 miljoen uitstaande kredieten. Er zijn nu al 27 lokale
kwartiermakers, die ons daarbij helpen. Met elkaar zijn stevige stappen gezet. Door alle
Common Bond Kredietunies samen is in anderhalf jaar al € 4,5 miljoen aan kredieten
verstrekt. In totaal hebben zo’n 500 mkb ondernemers gemiddeld € 10.000,- aan de
gemeenschappelijke kas van hun kredietunie toevertrouwd. Met elkaar hebben zij zo 200
arbeidsplaatsen gecreëerd of behouden. Samen met bekende marktpartijen als onze
strategische partners zijn wij op weg naar nog meer kredietunies voor toegankelijker
kredietverlening aan het MKB”.
Foto’s met dank aan Marco Keyzer: http://bit.ly/1Pzth1s
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KredietunieNederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en
menselijke factor in het financieringsedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Nederland staat de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf
met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Nederland is lid van de European Network of Credit Unions en van de World Council of
Credit Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

