
26-08-13 VNO-NCW Online

1/1

Ruimte voor kredietunies is broodnodig

15-08-2013 -

Kredietunies zijn nuttig
Startplannen worden gehinderd door een juridisch vacuüm
Goed dat CDA-parlementariërs een uitweg zoeken

Extra ruimte scheppen voor alternatieve vormen van kredietverlening is broodnodig.
En dat vinden niet alleen ondernemers. Parlementariërs Eddy van Hijum en Agnes
Mulder (CDA) dienden een initiatiefnota 'Ruimte voor Kredietunies' in. Daarmee willen
ze de kredietunies, waarvan er zich al vier langs de lijn warm lopen, een duw in de rug
geven. En dat is een goed idee. Het proces loopt nu te traag door een juridisch
vacuüm, waardoor de toezichthouders voorzichtig opereren, schrijven ze. En dat
moet anders. De nieuwe Europese regels op het gebied van toezicht die waarschijnlijk
in 2014 worden ingevoerd, bieden tot nu toe geen ruimte voor deze alternatieve
financiers. Dat willen de CDA'ers vlottrekken en daar doen ze verschillende juridische
voorstellen voor. Of hun poging succes zal hebben, moet nog blijken. Maar zelf zijn de
indieners optimistisch. 

De kredietunies kunnen, zij het op een bescheiden niveau, de geldhonger van het mkb
stillen. Het is een sector die het economisch niet makkelijk heeft, waardoor banken
terughoudend zijn. Dat is jammer, want het mkb is dé banenmotor van de Nederlandse
economie. Die motor heeft olie nodig. Daarom is het goed als er meer ruimte komt
voor alternatieve vormen van kredietverlening via de kredietunies. Overigens zou het
nog mooier zijn als óók de banken meer de ruimte krijgen. De opeenstapeling van
regelgeving en de invoering van de bankenbelasting hinderen alleen maar. Worden met
het kredietunie-voorstel alle geldproblemen van het mkb opgelost? Nee, natuurlijk
niet. Dit voorstel richt zich op een niche. In andere landen zoals de VS, Ierland, het
Verenigd Koninkrijk of Polen functioneren ze al. Maar elk initiatief dat de
financieringsdruk een beetje meer oplost, is welkom. Een kredietunie is niet zo'n slecht
idee. 
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