
 
 

 
 

 

 

Kredietunie Stad Amsterdam bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en 
menselijke factor in het bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunie Stad Amsterdam staat de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, 
maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. Kredietunie Stad Amsterdam is via de Vereniging van Kredietunies in Nederland aangesloten bij de World Council of Credit 
Unions, “the world's leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions” 
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Persbericht 
Kredietunie Stad Amsterdam warm onthaald door ondernemers 

 
AMSTERDAM, 22 sept – Voor de pas opgerichte Kredietunie Stad Amsterdam (KSA) hebben zich de eerste 
tien inleggers aangemeld, waarmee een eerste mijlpaal is bereikt. KSA zoekt meer ‘founding fathers’: 
ondernemers die samen 2,5 miljoen euro bijeen willen brengen. Met dat geld wordt  het coöperatieve 
gedachtegoed van de Boerenleenbank  nieuw leven ingeblazen. KSA: De kredietcoöperatie opnieuw 
uitgevonden. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2015 het eerste krediet te verlenen. Dat is 
ongeveer gelijktijdig met het naar verwachting van kracht worden van de Wet Toezicht op Kredietunies 
waarvan het voorstel momenteel bij de Raad van State ligt. 
 
Kerngedachte van de KSA is dat ondernemers elkaar helpen aan financiering en onderling kennis en ervaring 
delen.  KSA mikt op tenminste  50 ondernemers. Inleggen kan vanaf 5.000 euro. Tijdens het eerste publieke 
optreden op 18 september jl. hebben zich, naast de eerste tien inleggers, ook ondernemers gemeld die 
gratis hun expertise gratis willen inzetten. 
 
KSA zoekt verder een ondernemer die als boegbeeld van de unie kan fungeren. Ook worden nog diverse 
specialisten gezocht uit werkvelden als advocatuur, accountancy, HR en communicatie.  
 
Michiel Werkman van de KSA: “We zoeken voorts nog een plek om de KSA te huisvesten en we kijken hoe 
we secretariaat en directie met de ondernemers kunnen invullen. We rekenen erop dat dat gaat lukken: de 
eerste publieke bijeenkomst trok meer belangstellenden dan verwacht. Bovendien waren de ondernemers 
enthousiast over de voordelen van een kredietunie.” 
 
Kredietunies zijn bezig aan een opmars in Nederland. In Groningen, Delfzijl, Zeeland, Den Haag en Limburg 
zijn al initiatieven van de grond gekomen. Bij diverse kredietunies hebben provincie en gemeenten co-
financiering toegezegd. Bijvoorbeeld in Limburg heeft de provincie 10 miljoen euro toegezegd. In het 
buitenland zijn Kredietvereine en Credit Unions altijd populair en succesvol  geweest. Kredietunies zijn non-
profit organisaties. Bij een kredietunie zijn zowel ondernemers die geld inleggen als ondernemers die geld 
lenen lid.  Geldgever en –nemer hebben er allebei belang bij dat resultaten worden geboekt. Cijfers tonen 
aan dat gemiddeld één procent van de via kredietunies verleende leningen verloren gaat. Bij banken ligt dat 
default-percentage op 7% tot 8%. 
 
Wie geld in een kredietunie steekt,  krijgt daarvoor een rentevergoeding maar nog belangrijker is het 
maatschappelijk rendement. Ondernemers die elkaar kennen, helpen elkaar vooruit: met geld, kennis en het 
uitbouwen van een zakelijk netwerk. 
 
De behoefte aan ‘kleine’ financieringen is groot bij zelfstandigen en het MKB. Voor banken zijn kleine 
kredieten – tot circa een half miljoen euro – verliesgevend. Een bank is gemiddeld vier mille kwijt om één 
kredietaanvraag te beoordelen.  
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