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Op de voorpagina van BNdeStem editie woensdag 18 januari 2017 staat een uitgebreid stuk
over de woekerrente die door Kredietbanken worden verleend. De gemeente Den Haag
verlaagt haar rentepercentage van 11 ,5o/o t1ããr 2,3o/o rente.

Volgens hetzelfde stuk bedraagt de rente bij de Kredietbank West-Brabant tussen de 6 en
11o/o, ook de gemeente Roosendaal is bij deze Kredietbank aangesloten.

Gezien de bijzondere status van deze bank is het voor de SP fractie onbegrijpelijk dat over
de rug van de al sociaal financieel zwakkeren een hoger percentage wordt gevraagd, dan br¡

een commerciële bank.

Het argument dat een hoog percentage aan rente gerechtvaardigd is vanwege de vele
administratieve werkzaamheden en de verhoogde kans op wanbetaling is voor de SP en de
gemeentes die nu overgaan tot verlaging van de rente geen reden om extreem hoge rentes
te rekenen.

Om in aanmerking te komen voor een lening bij de Kredietbank moeten mensen al een
uitgebreid traject doorlopen en aan veel voonuaarden voldoen. Mensen die het al breed
genoeg hebben komen makkelijker en voor veel minder rente aan een lening.

De SP-fractie wil ik dan ook de volgende vragen stellen:

1. Welk percentage aan rente wordt door de gemeente Roosendaaltoegepast?
2. Hoeveel mensen in Roosendaal hebben vanaf 2014 een lening gekregen van de

Kredietbank?
3. Hoeveel mensen hebben vanaf 2014 een aanvraag gedaan bij de Kredietbank, en

hoeveel zt¡n er afgewezen? Wat zijn de redenen van añrijzing?
4. Overheden en overheidsinstellingen kunnen voor een heel laag bedrag zelf geld lenen.

Vindt de verantwoordelijke wethouder het dan gerechtvaardigd om voor de financieel
zwakkeren een veel hoger rentepercentage te vragen?

5. Wil de wethouder op korte termijn, zorg dragen dat ook het rentepercentage van de
Kredietbank WestBrabant verlaagd wordt naar een aanvaardbaar niveau, zodat mensen
makkelijker en sneller hun schuld aan de Kredietbank kunnen aflossen? Zo nee, waarom
niet?

Namens de SP fractie,
Marcel van der Aa



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Welk percentage aan rente wordt door de gemeente Roosendaal toegepast?

Gemeente Roosendaal verstrekt zelf geen rentedragende consumptieve kredieten, dat
gedeelte is uitbesteed aan Kredietbank West Brabant. Zij hanteert een rentepercentage
tussen 1 1,1 en 12,3 o/o afhankelijk van de hoogte van het krediet.

2. Hoeveel mensen in Roosendaal hebben vanaf 2014 een lening gekregen van de
Kredietbank?

Aantal verstrekte persoonlijke leningen
2014 2015 2016
24 21 15

3. Hoeveel mensen hebben vanaf 2014 een aanvraag gedaan bij de Kredietbank, en
hoeveel zijn er afgewezen? Wat zijn de redenen van afwijzing?

Het aantal afwijzingen wordt door kredietbank niet als zodanig geregistreerd in haar
kwartaalrapportages. De vraag is uitgezet bij de Team Kredietadvies maar nog niet
beantwoord.

Vanuit de praktijk weten we wel, dat het overgrote deel van afirvijzingen is gebaseerd op
afwijkende informatie van BKR ten opzichte van de informatie van de klant.
Bij aanvragen om een lening wordt de aanvrager gevraagd om inzage in diens
schuldensituatie en dat naar waarheid op te geven. Als de toetsing door kredietbank bij
BKR vervolgens schulden laat zien die niet door aanvrager zijn opgegeven, wordt de
aanvraag afgewezen.

4. Overheden en overheidsinstellingen kunnen voor een heel laag bedrag zelf geld lenen.
Vindt de verantwoordelijke wethouder het dan gerechtvaardigd om voor de financieel
zwakkeren een veel hoger rentepercentage te vragen?

Dat overheden en overheidsinstellingen tegen lagere tarieven geld kunnen lenen is niets
nieuws. Het rentepercentage van Kredietbank West-Brabant komt overeen met dat van
de commerciële banken waar burgers met een hoger inkomen een lening kunnen
aanvragen.

5. Wil de wethouder op korte termijn, zorg dragen dat ook het rentepercentage van de
Kredietbank West-Brabant verlaagd wordt naar een aanvaardbaar niveau, zodat mensen
makkelijker en sneller hun schuld aan de Kredietbank kunnen aflossen? Zo nee, waarom
niet?

Kredietbank West-Brabant is de mogelijkheden tot renteverlaging aan het onderzoeken
Ook voor inwoners van Breda is nog geen standpunt ingenomen. We venuachten op
korte termijn een standpunt van de kredietbank hierover.

Uit de opbrengst van de rente financiert de kredietbank voor een deel haar
beheerskosten. lndien de rente wordt verlaagd heeft dat automatisch een tekort op de
beheerskosten tot gevolg waarvoor een andere oplossing moet worden gezocht.
Gemeente Breda zal deze kosten niet voor de deelnemende gemeenten (ca 20
gemeenten in West-Brabant) willen dragen. Het ligt voor de hand dat de rekening voor
de gemiste rente-inkomsten bij de deelnemende gemeenten zal worden gelegd.
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