
 

 

Sociale kredietverstrekking 
Antwoorden op de vragen tijdens de beeldvormende raad 

 

In de beeldvormende raadsvergadering van 15 januari 2015 is gesproken over het 

raadsvoorstel sociale kredietverstrekking. Op een aantal vragen over de samenwerking met de 

Stichting Kredietbank Nederland (SKN) krijgt u van ons nog antwoord.   

 

Wat gebeurt er als de Stichting Kredietbank Nederland failliet gaat? 

Dan wint de curator de kredietportefeuille uit. Dat betekent dat een andere partij de 

aflossingen gaat innen in opdracht van de curator. Zo is het bijvoorbeeld ook bij de DSB 

gegaan. Inmiddels is al meer dan 80% van de kredietportefeuille van de DSB geïnd. De 

ontvangsten uit de aflossing worden (na aftrek van de kosten) verdeeld onder de schuldeisers, 

waarvan de gemeente Doetinchem er één is.  

 

De kans dat een kredietbank failliet gaat is aanzienlijk kleiner dan dat een zakelijke bank failliet 

gaat. Een kredietbank neemt minder risico dan een reguliere bank. Uit de jaarverslagen blijkt 

dat de SKN financieel een gezonde organisatie is. Hun eigen vermogen is ook de laatste jaren 

gegroeid.    

 

Er is een mogelijkheid om meer zekerheid te bieden door te werken met een akte van 

verpanding. De SKN is bereid die extra zekerheid te bieden. Het vraagt wel extra werk; 

Maandelijks moeten wij een overzicht aanleveren bij de Belastingdienst Rotterdam met de 

verstrekte kredieten. Om eventuele financiële risico’s bij een faillissement te beperken stellen 

wij voor een akte van verpanding op te maken.   

 

Kunnen we het bedrag dat we gaan funden in gedeelten verstrekken?  

Wij kunnen het bedrag van € 400.000 in gedeelten verstrekken. Bijvoorbeeld in gedeelten van  

€ 100.000. Het financieel risico is dan tijdelijk lager. Wanneer er na verloop van tijd meer geld 

is verstrekt, wordt het financiële risico namelijk hoger. Deze mogelijkheid is geen oplossing 

voor het financiële risico, maar een tijdelijk uitstel van het risico. 

 

Wat is het risico bij wanbetaling? 

Niet alle leningen worden volledig terugbetaald. Landelijk is 5 % van de verstrekte leningen 

oninbaar. Wanneer wij als gemeente borg staan nemen wij de schuld over van de klant en 

lossen de lening aan de kredietbank af. Vervolgens gaan wij de schuld innen bij de klant.  

 

De samenwerking met de SKN verandert niets aan dit risico. Ook nu de Stadsbank Arnhem 

het krediet verstrekt en wij borg staan lopen wij dit risico. We worden zelden aangesproken 

op onze borgstelling door de Stadsbank Arnhem (exacte cijfers kunnen we nu niet aanleveren, 

maar het zijn er zeker niet meer dan vijf per jaar). Hieruit mag geconcludeerd worden dat er 

voldoende zekerheden zijn ingebouwd voor de aflossing van de lening. En dat de 

betalingsmoraal van inwoners die een lening aangaan goed is. Wanneer wij de toegang zijn tot 

een lening, verwachten wij een positief effect op de inbaarheid van de leningen. 

 

Waarom sluiten we een contract af voor onbepaalde tijd? 

Deze uitvoering komt tegemoet aan het verzoek van de gemeenteraad het anders te regelen. 

De intentie is om een langdurige samenwerking aan te gaan. Dat is de reden waarom wij een 

contract voor onbepaalde tijd hebben afgesloten en er geen einddatum is opgenomen. Wel is 

opgenomen dat de samenwerking kan worden ontbonden, met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van één jaar. Na een periode van vijf jaar wordt het rentepercentage voor 

de funding opnieuw vastgesteld. Wij kunnen met u afspreken dat wij u ruim daarvoor 

informeren over de financiële gevolgen van de samenwerking.  


