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 Dienstverleningsovereenkomst Kredietverlening 
 

 
De ondergetekenden, 
 
A. de gemeente Doetinchem, ingevolge artikel 171 gemeentewet rechtsgeldig  
    vertegenwoordigd door de heer bc. N.E. Joosten, burgemeester, hierna te noemen de  
    gemeente 
 
en 
 
B. de Stichting Kredietbank Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
    de heer drs. ing. G. Jaarsma, directievoorzitter, hierna te noemen de Kredietbank 
 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 
De Kredietbank neemt op zich en de gemeente aanvaardt van de Kredietbank, dat zij het 
door haar beoogde doel van artikel 2, lid 1 sub a van haar statuten (de stichting heeft, met 
uitsluiting van winstbejag, tot doel het op zakelijk en sociaal verantwoorde wijze in de 
behoefte aan volkskrediet te  voorzien), geheel op de voet van de ter zake toepasselijke 
bepalingen, mede zal nastreven ten bate van de bevolking van de gemeente.  
 
Deze overeenkomst is voorts aangegaan onder de volgende bepalingen: 
 
 
Artikel 1 Werkkapitaal 
1. De gemeente zal als werkkapitaal een langlopende lening van € 400.000,= 

(vierhonderdduizend euro) ter beschikking stellen aan de Kredietbank.  
2. De Kredietbank zal aan de gemeente over het gestorte werkkapitaal een rente 

vergoeden. 
3. Het rentepercentage wordt eens per vijf jaar vastgesteld, is gelijk aan het dan geldende 

rentepercentage voor een vijf jaars fixe lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
en bedraagt tot 1 januari 2020; 1,5%. 

4. Indien het totaalbedrag aan uitstaande kredieten, verleend aan inwoners van de 
gemeente, het door de gemeente ter beschikking gestelde werkkapitaal overtreft, zal op 
eerste aanschrijving van de directie van de Kredietbank aanvulling van het gestorte 
werkkapitaal door de gemeente moeten plaatsvinden. 

5. De administratie van de verstrekte kredieten zal zodanig worden gevoerd, dat duidelijk 
blijkt, welke kredieten aan inwoners van elke gemeente zijn verleend en tot welke 
bedragen dit heeft plaats gehad. 

 
 
Artikel 2 Rente en borgstelling 
1. De Kredietbank verstrekt enkel persoonlijke leningen, geen doorlopende kredieten. 
2. De Kredietbank hanteert voor de kredieten de rentetabel van Rabobank plus 1% opslag. 

Indien de Rabobank haar rentetabel niet meer openbaar maakt zal de Kredietbank haar 
rentetabel relateren aan een soortgelijke rentetabel. 

3. De rentetabel wordt twee keer per jaar herzien, op 1 januari en op 1 juli. 
4. De inwoners van de gemeente Doetinchem krijgen 20% korting op de rentetabel van de 

Kredietbank. 
5. De korting uit het vorige artikel is gebaseerd op collectieve borgstelling en volledige 

aanlevering door de gemeente (digitaal). 
6. De gemeente staat borg voor alle door de Kredietbank aan inwoners van de gemeente 

verstrekte kredieten, welke door de gemeente zijn aangeleverd bij de Kredietbank. 
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Artikel 3 Informatieverstrekking 
1. Indien gebruik wordt gemaakt van gegevens, ter beschikking gesteld door de Sociale 

Dienst in de gemeente, dan zal de gemeente ter zake geen vergoeding van de 
Kredietbank kunnen verlangen. 

2.    Ieder jaar zal de directie van de Kredietbank aan Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente doen toekomen: 
a. Een exemplaar van het jaarverslag; 
b. Een exemplaar van de rekeningen en balans, zodra deze stukken worden ingezonden 

aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. 
 
 
Artikel 4 Duur overeenkomst 
Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Zij kan zowel door de directie van 
de Kredietbank als door Burgemeester en Wethouders van de gemeente worden opgezegd, 
met inachtneming van een termijn van twaalf maanden tegen 1 januari van het eerst 
volgende jaar bij aangetekend schrijven. 
 
 
Artikel 5 Geschillen 
1. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan van welke 

aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die welke slechts door één der partijen 
als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-
Nederland locatie Leeuwarden tenzij partijen terzake van de geschillen arbitrage 
overeenkomen. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
3. In afwijking van het eerste lid zullen geschillen op het gebied van de uitoefening van 

taken waarbij één der partijen een beroep doet op de gedragscode Sociale 
Kredietverlening van de NVVK, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van deze 
vereniging. 

 
 
Artikel 6 
Met het sluiten van deze overeenkomst komen eerdere overeenkomsten met betrekking tot 
sociale kredietverlening te vervallen.  
 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te …… op …….. 201... 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Kredietbank Nederland    Gemeente Doetinchem 
G. Jaarsma       N.E. Joosten 
Directievoorzitter      Burgemeester  


