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Geachte fractie, 

Op 24 januari 2017 hebben wij uw schriftelijke vragen over de rentetarieven van de Stadsbank Oost 
Nederland ontvangen. Middels deze brief informeer ik u daarover. 

Vraag 1. Erkent u dat de rente die gevraagd wordt voor een sociale lening (te) hoog is? 
Het college erkent dat de rentes die de Stadsbank op dit moment hanteert hoog is in vergelijking met de 
rentes die commerciële partijen hanteren. 

In november 2016 is vanuit het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland gevraagd een notitie 
te maken met daarin opgenomen de consequenties van een renteverlaging. In die notitie worden 
verschillende mogelijkheden beschreven. De rente die wordt gerekend voor kortlopende leningen aan 
privé personen (consumptief krediet) kent andere voorwaarden dan algemene leningen die door een 
overheidsinstantie worden aangegaan. Volgens de wet mag er voor consumptief krediet een maximaal 
rentepercentage van 14% worden gerekend. Voor sociale leningen zit de Stadsbank nu op 11,4%. In 
vergelijking met alle andere kredietverlenende organisaties op het gebied van sociale leningen in 
Nederland zit de SON in de middenmoot. De SON maakt op sociale leningen geen winst. Bij een 
rentepercentage van 11,4% is de uitvoering van sociale leningen kostendekkend voor de SON. Als het 
rentepercentage van 11,4% wordt verlaagd, dan is de uitvoering van sociale leningen niet meer kosten 
dekkend voor de SON De kosten van renteverlaging zijn voor rekening van de gemeente. 

Voor bijzondere bijstand die door de gemeente in de vorm van een lening wordt verstrekt is het 
rentepercentage 0%. Als bijzondere bijstand wordt toegekend en er geen aflossingscapaciteit is, dan 
wordt bijzondere bijstand in de vorm van een gift gegeven. Voor de verschillen in de voorwaarden tussen 
het Sociaal Krediet van de SON en de bijzonder bijstand verwijzen wij u naar bijlage 1. 

Vraag 2. Welke mogelijkheden ziet u om Stadsbank Oost Nederland te bewegen de rentetarieven te 
verlagen? Deze vraag is al door een aantal gemeenten aan Stadsbank Oost Nederland gesteld. 
De Stadsbank voert op dit moment een onderzoek uit om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van 
het verlagen van de rente. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in maart in het DB van de SON 
besproken. Na behandeling in het AB kunnen we u hierover verder informeren. 

Vraag 3. Gemeenten kunnen nu goedkoop geld lenen. Wij zijn van mening dat ook kwetsbare 
burgers met schulden hiervan zouden moeten mee profiteren. Wat is uw visie? 
Het feit dat de gemeente zelf goedkoop geld kan lenen wil nog niet zeggen dat er sprake is van winst bij 
leningen met hoge rentes voor burgers met een minimum inkomen. Op dit moment wordt de regeling van 
een Sociaal Krediet kostendekkend door de Stadsbank uitgevoerd. Verlaging van de rente zal voor 
hogere kosten zorgen voor de gemeenten. 
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Sociale leningen zijn dure leningen. Er is sprake van veel administratie werkzaamheden met de nodige 
contracten, gesprekken en aanmaningen. Daarnaast is de kans op wanbetaling groter dan bij de 
doelgroep die bij commerciële partijen een lening afsluiten. 

Het is de vraag in hoeverre we van mening zijn dat deze doelgroep met een minimum inkomen meer 
tegemoetgekomen moet worden in de vorm van lagere rente. De uitkomsten van het onderzoek zoals in 
de vorige vraag beschreven zullen hierbij betrokken worden. 

Vraag 4. Het zo snel mogelijk aflossen van een schuld is van groot belang. Daar hoort geen 
boeterente bij. Bent u bereid met de Stadsbank Oost Nederland in overleg te gaan om in elk geval 
de boeterente te schrappen? 
In de DB vergadering van november 2016 van de Stadsbank zijn al vragen gesteld over de gehanteerde 
rentes. Zoals hierboven al beschreven is verzocht om een notitie op te stellen om inzicht te geven in de 
gevolgen van verlaging van de rente. Naar aanleiding van de bespreking van deze notitie in maart in het 
DB zal het gesprek hierover verder vormgegeven worden. 

Wilt u het documentnummer vermelden als u op deze brief reageert? 

Hoogachtend, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
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Bijlage 1: Verschillen Sociaal Krediet, bijzondere bijstand, (lening en om-niet) 

Soort 
verstrekking 
Sociaal 
Krediet SON 

Voorwaarden 

Voldoen aan tenminste één van de 
onderstaande voorwaarden: 

Een inkomen tot maximaal 130% van 
het bruto minimumloon; 

> Aanvragers met een BKR-registratie 
en die geen lening kunnen krijgen; 

> Aanvragers van 65 jaar en ouder; 
> Aanvragers die zonder extra 

zekerheden geen krediet kunnen 
krijgen. 

Rente Opmerkingen 

11,4% Over het algemeen kan geen lening 
worden afgesloten bij een 
commerciële bank. 

Bijzondere 
bijstand als 
lening 

Algemene kosten bestaan uit: kosten die Nihil 
iedereen heeft en waarvoor geacht wordt 
te sparen (uit het reguliere inkomen, ook 
bijstandsuitkering) en die noodzakelijk 
worden geacht. 

Enkele voorbeelden: huur, gas, water, 
elektra, zorgverzekering, voeding, kleding, 
televisie, inrichtingskosten, koelkast etc. 

Betreft noodzakelijke kosten die niet 
kunnen worden betaald uit: 
banksaldo, lening bij een bank of een 
lening bij de SON. Er is geen 
voorliggende voorziening voor deze 
kosten. Het spaargeld of vermogen 
en alle inkomsten moeten hiervoor 
worden aangewend. 

Bijzondere 
bijstand als 
gift 

Bijzondere kosten: kosten die niet n.v.t. 
iedereen heeft. Of algemene kosten van 
bestaan als de aflossingscapaciteit van 
een lening niet mogelijk is. 

Voorbeeld: kosten bewindvoering. 

Betreft noodzakelijke kosten die niet 
kunnen worden betaald uit: 
banksaldo, lening bij een bank of een 
lening bij de SON. Er is geen 
voorliggende voorziening voor deze 
kosten. Tot 100% van de 
bijstandsnorm: volledige vergoeding. 
Boven de 100% zelf een bijdrage in 
de kosten (draagkracht). 


