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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Artikel 5 wordt vervangen door: 

Artikel 5 

1. Hoofdstuk II van deze wet geldt niet voor kredietverlening door een 
gemeentelijke kredietbank. 

2. De artikelen 33, onderdeel d, en 40 gelden niet voor kredietver-
lening door een gemeentelijke kredietbank: 

a. aan een kredietnemer, wiens inkomen niet hoger is dan de bijstand 
die op grond van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) aan hem 
kan worden verleend of 

b. in het kader van een regeling met betrekking tot de bestaande 
schuldenlast van een kredietnemer (saneringskrediet). 

II 

Artikel 7, eerste lid, wordt vervangen door: 

1. De gemeenteraad stelt voor de bedrijfsvoering van de gemeente-
lijke kredietbank een reglement vast, waaruit ten minste dient te blijken 
op welke wijze zal worden voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de 
hoofdstukken III en IV van deze wet. 

III 

Artikel 26, zesde lid, vervalt. 
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Toelichting 

Met deze amendementen wordt beoogd de gemeentelijke krediet-
banken (GKB's) wat betreft de inhoudelijke voorschriften van de wet 
zoveel mogelijk op één lijn te plaatsen met andere kredietgevers. 

De WCK is in deze opzet onverkort van toepassing op kredietverlening 
door GKB's met twee uitzonderingen. De uitzonderingen betreffen het 
vergunningenstelsel en enkele bepalingen betreffende de inhoud van de 
krediettransactie. 

De toets op de professionaliteit van de aspirantkredietgever is t.a.v. de 
GKB's niet op zijn plaats. Het handhavingsvereiste wordt opgedragen 
aan de gemeenteraad. Uit een door de gemeenteraad opgesteld 
reglement zal moeten blijken op welke wijze door de betrokken GKB aan 
de wet zal worden voldaan. 

De tweede uitzondering is noodzakelijk om de GKB's niet te beperken 
in de «sociale kredietverlening». 

Bij kredietverlening aan personen die een inkomen hebben niet hoger 
dan de bijstandsnorm werken GKB's veelal nauw samen met de gemeen-
telijke diensten. Hierbij dient dan ook rekening te worden gehouden met 
de algemene normen zoals die zijn vastgelegd in de Algemene 
Bijstandswet voor (aanvullende) bijstandsverlening in de kosten van rente 
en aflossing voor niet door de sociale dienst zelf verleende kredieten. 

Bij saneringskredieten, waar het gaat om de welhaast exclusieve rol 
van de GKB's bij de schuldsanering, is het hoofdzakelijk de uitzondering 
op artikel 40 te regelen. Deze uitzondering is vooral nodig waar soms 
bepaalde bezittingen van de kredietnemer door de GKB worden verkocht, 
ten einde een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen voor de aan de 
desbetreffende schuldsanering meewerkende schuldeisers. 

Aangezien schuldsanering een totaalpakket behelst van onderling 
onlosmakelijke afspraken en voorzieningen zal het nogal eens voorkomen 
dat bezittingen in dit kader mede als zekerheid voor het saneringskrediet 
moeten worden beschouwd. Zowel voor situaties als in het eerste geval 
als bij het saneringskrediet wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien 
van de toepasselijkheid van artikel 33, onder d, aangezien de 
mogelijkheid van cessie van loon of uitkering daarvoor onmisbaar zijn. 

Ten slotte kan artikel 26, zesde lid, in de voorgestelde opzet vervallen 
doordat artikel 26, eerste tot en met vijfde lid, van toepassing is op 
kredietverlening van de GKB's. 

Ter Veld 
Oomen-Ruijten 
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