
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: wethouder Mulder 

Datum: 25 juli 2017 

Onderwerp: Sociale kredietverlening 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: toezegging 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de informatievergadering van Bestuur en Beheer van 24 januari heeft wethouder Mulder een memo 

toegezegd met terugkoppeling over overleg met andere gemeenten over de rentepercentages die 

worden gehanteerd door de Kredietbank Nederland als onze inwoners bij hen aankloppen.  

 

Informatie 

In Langstraatverband is gesproken over de rentepercentages van de Kredietbank Nederland. Meer 

specifiek is gezocht naar een oplossing voor statushouders die aan het werk gaan. Bij 

werkaanvaarding eindigt de bijzondere bijstand voor rente en aflossing, waardoor mensen er per 

saldo in inkomen op achteruit gaan door te gaan werken.  

Sinds maart wordt gewerkt met een praktische oplossing voor statushouders in een HOB-traject (een 

intensief traject voor statushouders waarbij wordt gewerkt aan taal-  en werknemersvaardigheden, 

werkervaring en begeleiding en plaatsing op betaald werk). Het is nu zo geregeld dat statushouders 

die aan het werk gaan het recht op bijzondere bijstand voor rente en aflossing van hun lening 

behouden totdat deze is afgelost. Het belang hiervan was om de armoedeval voor statushouders die 

gaan werken op dit punt te voorkomen.  

 

Verder is kort onderzocht in hoeverre er mogelijkheden zijn om op een andere manier de sociale 

kredietverlening in te richten. Vanwege de expertise die hiervoor nodig is en de financiële risico’s die 

hiermee gepaard gaan, is een oplossing hiervoor niet zomaar voorhanden.  

Begin juli heeft de Kredietbank Nederland laten weten dat de rentepercentages voor 

woninginrichtingskrediet per 1 juli 2017 zijn aangepast mits de gemeente borg staat voor de lening. Dit 

is voor Heusden van toepassing.  

In plaats van een minimumrente van 7,4% en een maximumrente van 11,3% vraagt de Kredietbank 

Nederland nu een minimale rente 6,2% en maximale rente van 9,5%. Dit is een verlaging van 16% 

voor beide tarieven.  

Statushouders ontvangen van de Kredietbank een extra korting op de rentepercentages voor een 

woninginrichtingskrediet. Zij vormen een financieel kwetsbare groep, moeten hun bestaan in 

Nederland nog opbouwen en zijn daarvoor afhankelijk van een woninginrichtingskrediet, aldus de 

bank. De rentepercentages voor deze groep bedragen minimaal 5,3% en maximaal 8,2%.Dit is een 

verlaging van respectievelijk 28% en 27% ten opzichte van het oorspronkelijke tarief.  

Zolang als er sprake is van een minimuminkomen, is er nog steeds de mogelijkheid om bijzondere 

bijstand te ontvangen voor het meerdere aan kosten van rente en aflossing dat niet kan worden 

bekostigd uit de eigen aflossingscapaciteit. De kosten van de bijzondere bijstand nemen met deze 

lagere rentetarieven wel af. 

 

 

 


