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een sge ztnd voor kredietunie
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GRONINGEN De noordeliike Kamer-
ledenAgnes Mulder (CDA)en Henk
Niiboer (PvdA) verdedigen eind de-
ze maand gezamenliik een initia-
tiefiret voor kredietunies.

,Vanuit vak K, dat normaal door de
kabinetsleden wordt gebruikt", zegt
Niiboer trots. Het Asser Kamerlid
Mulder en haar PvdA-colle§a uit
Groningen willen àat het toezicht op
dergelijke instellingen wordt versoe-
peld. Mulder en Niiboer ontmoetten
gisteren in Groningen drie initiatief-
nemers van een kredietunie.

In zo'n unie werkén bedriiven en
ondernemers samen, in regionaal
verband of als sector. Ze stoppen
geld in een pot en kunnen daaruit le-
ningen geven aan ondernemers.
Ook zorpen ze voor beseleidins van

deze ondernemers. Er zijn nog maar
weinig van dit soort instellingen in
ons land. Volgens Nijboer komt dat
vooral door de ingewikkelde regels
en het strenge toezicht. Dat moet
met de nieuwe wet veranderen.

,,Er worden net zulke strenge ei-
sen aan gesteld als aan banken. Het
toezicht is nu heel zwaar. Wii willen
dat het meer passend wordt. We wa-
gen tot ro milioen euro in kas een
verlicht regime", zegt Nijboer. ,,Als
het toezicht zo zwaat bliift, komen
kredietunies nooit van de grond,
waaidoor ondernemers geen geld
voor goede initiatieven krijgen. En
dat zou iammer zijn, want elk groot
bedrijf is klein begonnen."

Volgens Mulder gaat het er niet
om zelf voorbankte spelen.,,De wet
is niet bedoeld om de banken bui-
tenspel te zetten. Het is meer een
aanvullins- Het saat meestal ook om

kleinere bedragen die voor banken
minder interessant zijn. fe hebt trou-
wens in grote delen van Noord-Ne-
derland ook steeds minderbanken."

Ze ziet grote voordelen in krediet-
unies.,,Hoe klein die bedragen soms
ook liiken, ie ondersteunt onderne-
mers, dus voor de wer§elegenheid
ziin ze belangriik. Zeker ook in dit
deel van het land. Bovendien kriigen
mensen die er geld lenen goede be-
geleiding. Dat is essentieel. Bii veel
banken kriig ie dat niet meer."

Edske Smit, penningmeester van
de in april vorig jaar opgerichte Kre-
dietunie Eemsregio §z leden), is blii
met het initiatief. ,,Er is zeker be-
hoefte aan deze kredietunie. Wij
kunnen echt een verschil maken."

Ook in stad Groningen is inmid-
dels een kredietunie actief. Drenthe
telt er eveneens enkele, terwijl er ook
een naer in onrichtins ziin-


