
Schriftelijke vragen  

 

Woekerrentes voor sociale leningen   
 

Met een rentepercentage tussen de 12 en 14% behoort Leiden tot de 132 gemeenten die maximale 

rente berekenen voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van Kassa1. Sociale kredieten zijn 

bedoeld voor mensen met financiële problemen die nergens anders meer terecht kunnen. Bij een 

gewone bank kunnen zij geen lening krijgen. Door deze hoge rentes komen mensen nodeloos in nog 

meer problemen. Het geld dat geleend wordt kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het betalen van 

zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. 

 

Volgens het onderzoek van Kassa zijn de verschillen tussen gemeenten groot. “Het verschil tussen 

gemeenten zorgt op lokaal niveau voor grote ongelijkheid. Zo kan het gebeuren dat een inwoner van 

Ede 13% rente moet betalen voor een lening bij de kredietbank. Maar in buurgemeente Apeldoorn 

krijg je de lening tegen maar 2,3% rente. In 22 gemeenten geldt een tarief van 0% tot 5%. Het 

goedkoopst kun je terecht in Den Haag met een rente van 2,1%.” De PvdA, D66 en de SP zijn dan ook 

verbaasd om te vernemen dat in Leiden de rentepercentages zo hoog liggen en hier geen sprake is 

van een sociale lening.  

 

Bovenstaande is voor de fractie van de PvdA, D66 en de SP dan ook aanleiding om het College op 

grond van artikel 45 van het reglement van orde de volgende vragen te stellen: 

 

1. Wat is de reden dat de rentetarieven in Leiden op dit percentage zijn vastgesteld en wanneer 

is dit besluit genomen? 

2. Bent u het met de vragenstellers eens dat deze kredieten sociale kredieten zijn en er dus 

geen woekerrentes gehanteerd mogen worden? (ter vergelijking: bij een normale bank 

betaal je voor een persoonlijke lening zo’n 8% rente, een hypotheek kost je 2 a 3% rente en 

als de gemeenten zelf geld nodig hebben kunnen ze dat lenen tegen percentages van 

bijvoorbeeld 0,3% rente) 

a. Zo nee, waarom niet?  

3. Bent u het met de vragenstellers eens dat hoewel de kredietbanken de rentetarieven 

vaststellen, het de gemeente is die dit rentetarief kan aanpassen?  

a. Zo nee, waarom niet?    

4. Is het college het met de vragenstellers eens dat een rentepercentage van tussen de 12 en 

14% te hoog is?  

a. Zo nee, waarom niet? 

b. Zo ja, is het college bereid om met een voorstel naar de raad te komen waarin de 

financiële consequenties ook zijn verwerkt?  
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1 https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/woekerrentes-gemeenten-voor-sociale-kredieten  
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