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Naar aanleiding van de uitzending van Kassa van 16 december jl. hebben de fracties van CDA, 
Gemeentebelangen en de PvdA vragen gesteld over de gehanteerde rentepercentages voor sociale 
kredieten in de gemeente Dalfsen. Hieronder treft u de beantwoording aan van wethouder J.W. Uitslag 
zoals gedaan in de raadsvergadering van 18 december jl.   
 
Wanneer inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek zich melden bij de gemeente Dalfsen vindt 
een eerste gesprek plaats door de consulent schuldhulpverlening van de gemeente Dalfsen. Daarbij 
wordt naar een goede oplossing gezocht. Eén van de mogelijkheden is de inzet van de Gemeentelijke 
Kredietbank (GKB). De gemeente Dalfsen heeft een contract met de GKB als het gaat om 
schuldhulpverlening. 
 
De sociale kredietverstrekking valt buiten dit contract. De gemeente Dalfsen heeft die dienstverlening 
van de GKB niet ingekocht. De GKB biedt zelf aan inwoners uit haar werkgebied de mogelijkheid om 
onder voorwaarden een sociaal krediet af te sluiten. De gemeente Dalfsen valt in het werkgebied van 
de GKB. Inwoners kunnen via de website van de GKB zelf een aanvraag bij de GKB indienen. De 
GKB stelt de tarieven voor de leningen zelf vast. De GKB hanteert voor de rentepercentages voor 
sociaal kredieten een staffel die varieert van 6,9 tot 14%.1  De rentepercentages zijn voor iedereen 
gelijk, ongeacht woongemeente. 
 
De gemeente Dalfsen was zich niet bewust van de hoogte van de rentetarieven voor sociaal 
kredieten. Door de uitvraag die voorafgaand aan de uitzending namens Kassa is verricht, werd dit ook 
ons bekend. Net als de vragenstellers zijn we geschrokken van de hoogte. Het doet denken aan de 
tarieven die postorderbedrijven hanteren. Op het eerste oog geeft dit geen blijk van sociaal beleid.  
 
Toen deze informatie ons bekend werd is een afspraak belegd met de GKB. Deze vindt aanstaande 
donderdag plaats. Hoewel we voor de sociale kredietverlening geen contract hebben met de GKB, 
komt dit onderwerp en de hoogte van het rentepercentage zeker aan bod. Maar we gaan ook verder 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, waarbij we ook de mogelijkheden van andere aanbieders 
gaan verkennen. 
 
Voorkeursvariant is dat we als gemeente Dalfsen in de lead komen bij elke sociaal kredietaanvraag 
die door een inwoner van de gemeente Dalfsen wordt gedaan. Een mogelijk knelpunt hierbij is de wet 
op de privacy, van waar uit de namen van inwoners die zich rechtstreeks bij de GKB melden voor een 
sociaal krediet, niet zomaar aan de gemeente Dalfsen mogen worden doorgegeven. 
 
Op dit moment zijn er 8 inwoners c.q. huishoudens uit de gemeente Dalfsen die een sociaal krediet 
hebben afgesloten bij de GKB. De gemiddelde looptijd van een krediet is 3 jaren. Gemiddeld wordt 
ongeveer 50% van de kredietaanvragen afgewezen.  
 
 

 
1 Zie voor een specificatie: https://www.degkb.nl/diensten/kredietverlening/kosten 


