
 
 

 
 
Schriftelijke vragen 
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad 
Datum: 14 Februari 2018 
Inzake: Rentetarieven sociaal krediet 
 
 
Geacht College, 
 
In december 2017 berichtte het televisieprogramma Kassa over rentetarieven voor 
sociale kredieten . In minimaal 132 Nederlandse gemeenten geldt een maximaal 1

rentetarief van 12 tot 14 procent. Er zijn 22 gemeenten bekend met een rentetarief van 0 
tot 5 procent . 2

 
Sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. Bij 
hoge rentetarieven moet deze kwetsbare doelgroep fors betalen voor een lening die 
nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast 
of het aflossen van schulden. Het maakt het bovendien veel moeilijker voor mensen om 
weer uit de schulden te komen. 
 
Van de gemeente Lelystad is (bij Kassa) niet bekend welk rentetarief wordt gehanteerd 
voor sociale kredieten. Wij hebben afgelopen weken geprobeerd om daar zelf achter te 
komen, via MDF en Kredietbank Nederland in Almere. Helaas hebben we niemand 
gevonden die ons deze informatie kon of wilde verstrekken. 
 

1. Bent u het met ons eens dat het ongepast en ook contraproductief is om hoge 
rentetarieven te rekenen aan mensen die zodanig financieel knel zitten dat ze op 
een sociaal krediet zijn aangewezen? 

2. Heeft Kassa vorig jaar informatie bij de gemeente opgevraagd over rentetarieven 
voor sociale kredieten? Zo ja, waarom is deze informatie (blijkbaar) niet verstrekt? 

3. Welk rentetarief moeten inwoners van Lelystad betalen voor een sociaal 
krediet? 

4. In hoeverre heeft het gemeentebestuur invloed op de betreffende 
rentetarieven? 

5. Hoeveel sociale kredieten worden er per jaar ongeveer aan inwoners van 
Lelystad verstrekt? 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de PvdA, 
Rob Ros en Emiel van der Herberg. 

1 Zie https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/woekerrentes-gemeenten-voor-sociale-kredieten. 
2 Zie onder andere https://www.ad.nl/economie/den-haag-verlaagt-rentetarief-sociale-kredietbank~a7b8bf94/. 
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