
                                                                                            Afdeling Helmond 
Bij sociaal lening hoort sociale rentetarief! 
 
Eerder dit jaar kwam onze fractie via partijgenoten in Den Haag en later Den Bosch er 
achter dat sommige gemeentebanken hoge rente tarieven vragen voor (a)sociale leningen. 
Tot onze verbijstering blijken we ook in Helmond woekerrentes te vragen aan minima. Nog 
erger: We blijken een van de 132 Nederlandse gemeenten te zijn (zie plaatje) die een 
maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% vragen voor sociale kredieten1! 
 

 
 

 
 
In de zomer hebben we een werkbezoek gehad bij de gemeente Helmond om te praten met 
een ambtenaar over de manier waarop onze gemeente de schulddienstverlening uitvoert. 
Hoe ziet zo’n traject eruit en wat voor instrumenten zetten we wanneer in. Een heel nuttig 
en informatief gesprek. Tijdens dat gesprek hebben we ook vragen gesteld over het 
gehanteerd Helmonds rentetarief bij sociale leningen. Helaas kon de betreffende 
ambtenaar ons hier niet bij helpen.  

                                                   
1 https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/woekerrentes-gemeenten-voor-sociale-kredieten 
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Wij begrepen toen dat het voor de gemeente Helmond niet mogelijk was om het rentetarief 
zelf te bepalen, omdat wij in Helmond geen ‘eigen’ gemeentelijke kredietbank meer 
hebben. Het lijkt nu dat die veronderstelling fout is geweest.  
Wat blijkt: het maakt niet uit of je een eigen kredietbank hebt of dat je  aangesloten bent bij 
een kredietbank. Als gemeente bepaal je zelf of je burgers veel of weinig kwijt zijn aan 
rente. In Den Haag heeft bijvoorbeeld het college begin dit jaar besloten om het rentetarief 
te verlagen van 11,5 naar 2,3 procent. ‘Bij een sociaal krediet hoort ook een sociale rente,’ 
aldus PvdA wethouder Baldewsingh.  Daar zijn wij het roerend mee eens.  
 
Ook in Helmond horen we onze burgers, die om wat voor reden dan ook financiële 
problemen hebben, te helpen, i.p.v. met woekerrentes ze verder in de put te duwen. Voor 
onze duurzaamheidslening vragen we een rente van 1,6%, voor de starterslening 2,9% en 
voor de blijverslening 1,7%2. Hoe kunnen we dan tussen de 12%-14% procent vragen aan 
onze Helmondse minima? Wij willen sociale rentetarieven voor onze socialen leningen!  
 
Op basis hiervan heeft onze fractie de volgende vragen: 
 

 Bent u bekend met het onderzoek van Kassa naar woekerrentes bij gemeenten? 
 Klopt het dat de gemeente Helmond een rente hanteert tussen de 12%-14%? 
 De voorzitter van de NVVK, de koepel van schuldhulpverleners en kredietbanken, 

Marco Florijn stelt dat gemeenten zelf aan de knoppen draaien. Hoe staat dit t.o.v. 
van de opmerking van onze gemeente op De weblog van Helmond, dan wij geen 
invloed hebben op de te rekenen rentepercentages?  

 Bent u bereidt om uit te zoeken in hoeverre het mogelijk is, in navolging van de 
gemeente Den Haag, lagere rentepercentages in rekening te brengen voor sociale 
leningen?  

 Bent u het met ons eens dat het niet aan onze burgers uit te leggen is dat de 
rentepercentages voor sociale leningen (voor minima) veel hoger zijn dan de 
rentepercentages die we vragen voor de duurzaamheidslening en blijverslening? 
Maar dat die percentages juist lager of maximaal hetzelfde moeten zijn? 
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