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I. ALGEMEEN 

1. Voorgeschiedenis 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat het beter was geweest 
wanneer de implementatie van de EEG-richtlijn bij de indiening van het 
wetsvoorstel was meegenomen. In antwoord hierop willen wij erop 
wijzen dat deze richtlijn is vastgesteld na de indiening van het 
wetsvoorstel, zodat het niet mogelijk was de richtlijn reeds bij de 
indiening te implementeren. 

De leden van de C.D.A.-fractie verzochten om tegelijk met deze nota 
naar aanleiding van het eindverslag een gewijzigd voorstel van wet mee 
te zenden. De eerste ondergetekende zal op korte termijn een gewijzigd 
voorstel van wet inzenden, waarin ook de in de bijgevoegde tweede nota 
van wijziging opgenomen aanpassingen zullen zijn verwerkt. 

Dezelfde leden vroegen of het niet juist Nederland is geweest dat de 
besluitvorming rond de EEG-richtlijn heeft vertraagd. Het zou beslist 
onjuist zijn te menen dat de besluitvorming rond bedoelde richtlijn, 
waarvan een eerste concept reeds in 1964 is gepubliceerd, vooral door 
Nederland is vertraagd. Nederland heeft steeds constructief bijgedragen 
aan de discussies en heeft op verschillende punten oplossingen aange-
dragen waardoor de besluitvorming kon worden versneld, bijvoorbeeld 
waar het de vereenvoudiging van artikel 6 van de richtlijn betreft. Wel 
heeft Nederland op èén punt, overigens niet als enige delegatie, lange 
tijd een voorbehoud gemaakt, namelijk op het punt van de 
mede-aansprakelijkheid. Eerst toen de regeling daarvan tot aanvaardbare 
proporties was teruggebracht, heeft Nederland zijn verzet laten varen. De 
leden van de fractie van het C.D.A. waren verheugd over de geplande 
invoeringsdatum van begin 1989, maar vroegen zich daarbij af of die 
datum haalbaar zou zijn. Wij zeggen toe onzerzijds met voortvarendheid 
aan de voortgang te zullen werken. Gelet ook op het feit dat de 
EEG-richtlijn op 1 januari 1990 moet zijn geïmplementeerd, streven wij 
ernaar die datum zo min mogelijk te doen overschrijden wat de inwer-
kingtreding van de WCK betreft. 
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De leden van de CD.A-fract ie vroegen of de ervaringen met de 
nieuwe verplichtingen voor kredietbemiddelaars op grond van de 
inmiddels tot stand gekomen Wet tot wijziging van de Wet op het 
consumptief geldkrediet (Stb. 1987, 585) tot nadere aanpassing van het 
onderhavige wetsvoorstel kunnen leiden. In antwoord hierop delen wij 
mee dat, nu bedoelde wet eerst in werking is getreden op 1 januari 
1988, nog niet in voldoende mate ervaringen zijn opgedaan om reeds 
thans te kunnen concluderen of de daarin vervatte beleidsinstrumenten 
inadequaat zouden zijn. Wij hebben tot op heden geen signalen 
ontvangen dat verder gaande regulering geïndiceerd is. 

De P.v.d.A."fractieleden vroegen tevens of de ruime tijdspanne die 
verstreken is tussen het voorlopig verslag en de memorie van antwoord 
ook is toe te schrijven aan het feit dat meerdere departementen, ieder 
met een eigen optiek, daarbij betrokken zijn geweest, en zo ja, wat de 
knelpunten waren geweest. Wij hebben op de bladzijden 2 en 3 van de 
memorie van antwoord drie redenen genoemd waarom die memorie 
meer tijd heeft gevraagd dan aanvankelijk was voorzien, te weten de 
totstandkoming van de EEG-richtlijn, de talrijke vragen van de Kamer, die 
tot veel overleg met de branche aanleiding gaven en de noodzaak bij 
voorrang een afzonderlijk wetsvoorstel voor te bereiden als gevolg van 
de uitspraak van de Hoge Raad inzake Mavic-Dupree. Vanwege de vele 
aspecten die verbonden zijn aan een wet over het consumentenkrediet is 
veel tijd gemoeid met interdepartementaal overleg. De P.v.d.A."fractie-
leden zouden het bijzonder op prijs stellen als het kabinet de uitvoerings-
maatregelen in conceptvorm ter kennis zou willen brengen van de Kamer. 
Wij menen dat dit niet in de rede ligt. De delegatiebevoegdheden waarin 
het onderhavige wetsvoorstel voorziet zijn naar onze mening nauwkeurig 
omschreven, waarbij ernaar is gestreefd zoveel mogelijk de norm in de 
wet zelf neer te leggen. Voorts is met betrekking tot onderwerpen 
waaromtrent bevoegdheden worden gedelegeerd in de memorie van 
toelichting aangegeven op welke wijze wij voornemens zijn daaraan 
invulling te geven. Ten slotte menen wij dat de adviseringsprocedure 
omtrent uitvoeringsmaatregelen een zorgvuldige totstandkoming hiervan 
waarborgt. In dit verband verwijzen wij naar het regeringsstandpunt over 
het rapport «Orde in de regelgeving» (Kamerstukken II 1986/87, 20 038, 
nr. 2, bladzijde 14). 

Voor een reactie op de opmerkingen en vragen van de leden van de 
V.V.D.-fractie over de lange voorbereiding van de memorie van antwoord 
en het beoogde tijdstip van inwerkingtreding verwijzen wij naar de 
hiervoor reeds gegeven antwoorden op overeenkomstige vragen en 
opmerkingen van de leden van het C.D.A. en de P.v.d.A. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen om een reactie op het 
commentaar van het College van overleg van de gezamenlijke banken 
(CVO) en de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland 
(VFN). Ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken hebben 
naar aanleiding van dit commentaar overleg gevoerd met vertegenwoor-
digers van genoemde organisaties. Daar waar dit commentaar nieuwe 
gezichtspunten opleverde, hebben wij in de onderhavige nota en in de 
bijgevoegde tweede nota van wijziging verduidelijkingen, dan wel wijzi-
gingen opgenomen. Aangezien de meeste punten al in een eerdere brief 
aan de Kamer waren opgevoerd en wij hierop in de memorie van 
antwoord uitvoerig zijn ingegaan, is het, afgezien van de reeds vermelde 
verduidelijkingen en wijzigingen, niet nodig dat wij een afzonderlijke 
reactie geven op de punten van commentaar. 

2. EEG-richtlijnen 

De fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., de V.V.D. en D66 vroegen 
aandacht voor het communautaire kader waarbinnen de WCK zal komen 
te functioneren. Daarbij zijn diverse vragen geformuleerd. Naar 
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aanleiding van deze vragen willen wij eerst een meer algemene 
beschouwing aan het onderhavige onderwerp wijden. 

Het specifieke communautaire kader van de WCK wordt thans 
gevormd door de EEG-richtlijn consumentenkrediet. Daarnaast is vanzelf-
sprekend het meer algemene EEG-recht van toepassing. Het bedoelde 
kader is evenwel niet statisch; het naderbij brengen van de interne markt 
vergt nieuwe initiatieven. Zo wordt ter zake van het consumentenkrediet 
met een richtlijnvoorstel met betrekking tot de berekeningsmethode van 
de effectieve rente een verdere harmonisatie op communautair niveau 
nagestreefd. Voorts is in behandeling een richtlijnvoorstel met het oog 
op het realiseren van een interne bancaire markt - de zogenoemde 
tweede coördinatierichtlijn bankwezen. In deze algemene beschouwing 
zullen wij aan elk van deze vier elementen aandacht schenken. 

Daarbij merken wij op dat ten tijde van de totstandkoming van de 
memorie van antwoord het voorstel inzake een richtlijn met betrekking 
tot de berekeningsmethode van de effectieve rente nog niet was 
ingediend en dat eerst na de indiening van het voorstel voor een tweede 
coördinatierichtlijn bankwezen is gebleken dat deze mogelijk van invloed 
kan zijn op de WCK. 

In de eerste plaats nemen wij de richtlijn consumentenkrediet in 
beschouwing. Deze richtlijn bewerkstelligt slechts een minimale harmoni-
satie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
Lid-Staten inzake het consumentenkrediet. Dit betekent dat enerzijds 
Lid-Staten worden verplicht om met het oog op de bescherming van de 
consument/kredietnemer diverse maatregelen te treffen en anderzijds 
dat Lid-Staten wordt toegestaan verderreikende maatregelen te doen 
gelden. Met betrekking tot de verplichte maatregelen wordt verwezen 
naar paragraaf 2 van de memorie van antwoord. Daarbij wordt nog eens 
benadrukt dat artikel 12 van de richtlijn onder meer bepaalt dat een 
Lid-Staat er op kan toezien dat natuurlijke personen en rechtspersonen 
die consumptieve kredieten of bemiddeling ter zake aanbieden een 
vergunning behoeven. Voorts is, als logisch complement van het feit dat 
onderhavige richtlijn slechts een minimale harmonisatie tot gevolg heeft, 
in artikel 15 van de richtlijn bepaald dat het de Lid-Staten niet wordt 
belet, uiteraard met inachtneming van hun verplichtingen uit het Verdrag, 
om verderreikende maatregelen te doen gelden ter bescherming van de 
consument/kredietnemer. Het moge duidelijk zijn dat dit voor Nederland 
een essentiële bepaling is, omdat het hier te lande in brede kring 
wenselijk geachte niveau van bescherming hoger ligt dan dat in de 
richtlijn; de WCK beoogt daarin te voorzien. 

In de tweede plaats is het algemene EEG-recht, waaronder de jurispru-
dentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van 
belang. Daarbij denken wij in het bijzonder aan de jurisprudentie met 
betrekking tot, enerzijds, de mogelijkheid van een Lid-Staat regelingen 
met een beroep op het «algemeen belang» aan natuurlijke personen en 
rechtspersonen afkomstig uit een andere Lid Staat op te leggen en, 
anderzijds, de verdragsbepalingen omtrent de vrijheid om grensover-
schrijdend dan wel door middel van een bijkantoor diensten te verlenen. 
Aan de jurisprudentie menen wij de volgende inzichten te kunnen 
ontlenen. Allereerst wordt de bescherming van consumenten begrepen 
onder het begrip «algemeen belang» (zie bijvoorbeeld zaak 205/84, 
Commissie vs. Bondsrepubliek Duitsland, arrest d.d. 4 december 1986, 
Jur. 86, pagina 3755) Voorts zijn vier voorwaarden te onderscheiden (zie 
bijvoorbeeld zaak 279/80) waaraan voldaan moet zijn wil een Lid-Staat 
in overeenstemming met het communautaire recht zijn regelgeving aan 
natuurlijke personen en rechtspersonen, afkomstig uit een andere 
Lid-Staat, kunnen opleggen. Deze voorwaarden zijn: 

i) de regelingen moeten hun rechtvaardiging vinden in het algemeen 
belang; 
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ii) zij moeten gelden voor iedere persoon of onderneming, afkomstig 
uit een Lid-Staat, die op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat 
werkzaam is; 

iii) het algemeen belang moet niet reeds gewaarborgd worden door de 
regels van de Lid-Staat van oorsprong van de aanbiedende persoon of 
onderneming; en 

iv) de regelingen moeten objectief noodzakelijk zijn, dat wil zeggen 
hetzelfde resultaat moet niet door minder ingrijpende maatregelen 
kunnen worden bereikt. 

Naar aanleiding van bovenstaande schets van het huidige kader 
waarbinnen de WCK geplaatst moet worden, willen wij op het volgende 
de aandacht vestigen. De richtlijn consumentenkrediet vormt voor 
Nederland geen belemmering om in de WCK tot een hoger niveau van 
bescherming van de consument/kredietnemer te komen dan is gewaar-
borgd in de richtlijn. Integendeel, het wordt uitdrukkelijk toegestaan. 
Voorts zal de WCK wanneer voldaan is aan de hierboven genoemde vier 
voorwaarden, van toepassing zijn op in andere Lid-Staten gevestigde 
kredietgevers welke in het kader van de vrije dienstverlening in 
Nederland consumptief krediet verstrekken. 

Deze constellatie leidt er toe dat alle in Nederland werkzame partijen 
aan vergelijkbare regelingen zijn gehouden. Dit betekent dat zowel het 
niveau van bescherming van de consument/kredietnemer als de concur-
rentieverhoudingen (nagenoeg) gelijk zal zijn. 

In de derde plaats, daarmee echter lopen wij vooruit op het toekom-
stige kader, heeft de Europese Commissie op 18 mei 1988 bij de Raad 
ingediend een Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van 
richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtlijke bepalingen der Lid-Staten inzake het consumenten-
krediet (PbEG C 1 55). Dit richtlijnvoorstel strekt ertoe om de wijze van 
berekening van de effectieve rente te harmoniseren. De door de 
Commissie voorgestelde berekeningsmethode is dezelfde als die, welke 
in Nederland wordt gehanteerd (de zogenaamde actuariële methode). 
Het Commissievoorstel voorziet echter niet in harmonisatie ten aanzien 
van de in de effectieve rente tot uiting te brengen kostenfactoren. Het 
merendeel van de Lid-Staten heeft aangegeven dat men de door de 
Commissie voorgestane berekeningsmethode in principe onderschrijft. 
Vrijwel alle Lid-Staten menen evenwel dat een harmoniserende regeling 
inzake de effectieve rente eveneens betrekking dient te hebben op de 
kostenelementen, opdat het begrip «effectieve rente» in de Lid-Staten 
geen verschillende betekenis heeft. Beide genoemde standpunten 
worden ook door Nederland ingenomen. Wij menen dat, mede gelet op 
de ontwikkelingen in de moderne communicatiemiddelen, een commu-
nautaire regeling inzake effectieve rente niet tot een verschillend te inter-
preteren prijsvergelijkingsmaatstaf zou moeten leiden. Op dit moment 
richten de beraadslagingen in Brussel zich met name op het vraagstuk 
van de kostenfactoren; ook de Commissie lijkt thans overtuigd van de 
noodzaak om dienaangaande tot een eenvormige benadering te komen. 
Het zal naar verwachting echter nog geruime tijd vergen alvorens over 
het richtlijnvoorstel overeenstemming zal zijn bereikt; de Commissie 
streeft ernaar deze richtlijn 31 december 1992 in werking te doen 
treden. 

In de vierde plaats, eveneens vooruitlopend op de toekomst, gaan wij 
in op het voorstel voor een tweede richtlijn tot coördinatie van wettelijke, 
bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen betreffende de 
toegang tot en het uitoefenen van de werkzaamheden van kredietinstel-
lingen (PbEG C84 van 31 maart 1988) - kortweg de tweede coördinatie-
richtlijn bankwezen - en de door vier fracties gesignaleerde mogelijkheid 
dat deze richtlijn gevolgen heeft voor de WCK. 
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Deze tweede coördinatierichtlijn bankwezen, in samenhang met de 
richtlijnen eigen vermogen (PbEG C 245 van 27 september 1986) en 
solvabiliteitsratio (PbEG C 135 van 25 mei 1988), beoogt de vrijheid van 
vestiging en dienstverlening voor kredietinstellingen te bevorderen. De 
Commissie heeft voorgesteld dat te bereiken door middel van een 
«essentiële, noodzakelijke en voldoende» harmonisatie - de zogenaamde 
minimumharmonisatie - van de in de Lid-Staten bestaande bedrijfseco-
nomische toezichtssystemen met betrekking tot kredietinstellingen. 
Daarbij gaat het om een minimumharmonisatie van onder meer vergun-
ningvereisten, de definitie van eigen vermogen en de solvabiliteitseisen. 
Deze minimumharmonisatie vormt de basis voor het wederzijds erkennen 
van de bedrijfseconomische toezichtssystemen en leidt tot een nieuwe 
taakverdeling tussen de ter zake bevoegde autoriteiten in de verschil-
lende Lid-Staten, zijnde de toezichthouders op het kredietwezen. Het 
toezicht op de financiële soliditeit en met name de solvabiliteit van een 
kredietinstelling wordt na inwerkingtreding door de bevoegde autori-
teiten in de Lid-Staat van oorsprong uitgeoefend, de zogenaamde «home 
country control». Aldus wordt het mogelijk dat een kredietinstelling met 
een «single banking licence» in de gehele Gemeenschap als zodanig kan 
opereren. 

Nederland heeft zich in beginsel achter zowel het streven van de 
Commissie - een liberalisatie van de bancaire markt in de Gemeenschap 
- als het middel dat de Commissie daartoe heeft voorgesteld - een 
minimumharmonisatie van bedrijfseconomische toezichtssystemen -
geschaard. 

Voor een uitgebreidere toelichting op de tweede coördinatierichtlijn 
bankwezen en het Nederlandse standpunt verwijzen wij naar de nota 
«Liberalisatie van financiële dienstverlening in de Europese Gemeen-
schap» als ook het verslag van het mondeling overleg van 9 november 
1988 daarover (Kamerstukken II, 1 988/89, 20 699). 

Wij onderkennen dat de ontwerp-tweede coördinatierichtlijn 
bankwezen mogelijk gevolgen heeft voor de WCK. Hierbij dient met 
name te worden gedacht aan gevolgen voor de vergunningplicht wat 
betreft buitenlandse EEG-kredietinstellingen die in het bezit zijn van een 
bankvergunning, alsmede de wijze van administratiefrechtelijke 
handhaving. De tekst van het voorstel van de Commissie is ter zake 
evenwel verre van duidelijk. Nederland heeft in het kader van de behan-
deling van de tweede coördinatierichtlijn bankwezen in de Raad er bij de 
Commissie dan ook op aangedrongen duidelijkheid te verschaffen. 
Aangezien deze duidelijkheid nog niet is verkregen kunnen wij vooralsnog 
moeilijk omtrent de exacte gevolgen van de tweede coördinatierichtlijn 
bankwezen voor de WCK uitspraken doen. 

Desalniettemin spreekt het voor zich dat wij het voor wenselijk houden 
de doelstellingen van de tweede coördinatierichtlijn bankwezen en de 
WCK met elkaar in overeenstemming te brengen. Indien duidelijk zou 
worden dat het Commissie-voorstel voor de tweede coördinatierichtlijn 
bankwezen daadwerkelijk gevolgen zou hebben voor de WCK, dan zal 
een afweging moeten worden gemaakt tussen de in het geding zijnde 
belangen. Hierbij wordt op voorhand het volgende aangetekend. De 
tweede coördinatierichtlijn bankwezen beoogt, zoals gesteld, een liberali-
satie van de interne bancaire markt te bevorderen via een minimumhar-
monisatie en wederzijdse erkenning van het bedrijfseconomisch toezicht 
op kredietinstellingen. Van belang is dat de tweede coördinatierichtlijn 
bankwezen zich richt op harmonisatie van het bedrijfseconomisch 
toezicht en geen specifieke regeling kent voor inhoudelijke aspecten van 
de financiële dienstverlening - de gedachten gaan dan uit naar bijvoor-
beeld de prijsaanduiding, de voorlichting en de rechtspositie van de 
cliënt - zodat van collisie tussen tweede coördinatierichtlijn en WCK niet 
op voorhand behoeft te worden uitgegaan. Wij achten het gewenst dat 
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de ruimte blijft bestaan om als Lid-Staat, uiteraard met inachtneming van 
de uit het communautaire recht voortvloeiende verplichtingen, tot nadere 
regelgeving te komen omtrent inhoudelijke aspecten van financiële 
dienstverlening alsmede het administratief toezicht op en handhaving 
van dergelijke regelgeving. 

Vanuit het perspectief van deze algemene beschouwingen gaan wij 
thans over tot de beantwoording van de specifieke vragen die in het 
eindverslag zijn gesteld. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen om geïnformeerd te worden 
over de ontwikkelingen met betrekking tot een richtlijn inzake de 
berekening van de effectieve rente en het Nederlandse standpunt 
daaromtrent. In onze algemene beschouwing zijn wij hierop ingegaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen welk toezicht wordt bedoeld 
in de ontwerp-tweede bankenrichtlijn. Hiervoor gaven wij aan dat 
hierover geen volledige duidelijkheid bestaat. Uit de normering waarin 
het ontwerp voorziet kan worden afgeleid dat gedoeld wordt op het 
bedrijfseconomisch toezicht. 

Deze leden vroegen voorts of het renteniveau moet worden begrepen 
onder «financiële technieken». Het definiëren van het begrip «financiële 
techniek» is te Brussel reeds geruime tijd, maar zonder resultaat 
onderwerp van discussie geweest. Niettemin dient de hoogte van de 
rente naar onze mening zeker niet onder dit begrip te worden begrepen. 

Vervolgens vroegen deze leden waarom in de memorie van antwoord 
op geen enkele wijze aan deze ontwikkeling aandacht is besteed. De 
achtergrond hiervan gaven wij eerder aan. 

In antwoord op de vraag van deze leden omtrent de medebetrok-
kenheid van eerste ondergetekende wordt er op gewezen dat de tweede 
coördinatierichtlijn bankwezen onder de beleidsverantwoordelijkheid van 
derde ondergetekende valt. Sinds evenwel bleek dat genoemde richtlijn 
gevolgen zou kunnen hebben voor de WCK, heeft deze kwestie deel 
uitgemaakt van het overleg omtrent de WCK tussen de betrokken depar-
tementen. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen verder wat het standpunt 
en de inzet met betrekking tot deze richtlijn van de zijde van Nederland 
tot nu toe is. Onze benadering hebben wij hierboven aangegeven. Voorts 
vroegen deze leden met betrekking tot de tweede coördinatierichtlijn 
wanneer de inwerkingtreding van deze richtlijn wordt beoogd. Op grond 
van artikel 22 van het voorstel zouden de Lid-Staten uiterlijk op 1 januari 
1993 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
moeten doen treden om aan de richtlijn te voldoen. 

Het antwoord op de vraag van dezelfde leden welke effecten bedoelde 
richtlijn heeft op de WCK is in onze uiteenzetting hierboven aangegeven. 
Daaruit blijkt dat de vraag vooralsnog niet definitief is te beantwoorden, 
omdat de huidige ontwerp-tekst verschillende onduidelijkheden in zich 
draagt. Hetzelfde antwoord moet gegeven worden op de meer specifieke 
vraag van deze leden of het verbod om zonder vergunning krediet te 
verlenen gehandhaafd kan worden ten opzichte van kredietinstellingen 
uit andere Lid-Staten en de vraag over het ontbreken van sancties voor 
niet-vergunninghouders. 

De werking van de WCK boven het minimumniveau van de richtlijn 
consumentenkrediet is onzes inziens, zoals wij aangaven, op zichzelf 
mogelijk omdat de Lid-Staten maatregelen, die gerechtvaardigd zijn uit 
een oogpunt van algemeen belang, ook mogen toepassen op buiten-
landse kredietinstellingen. 

Een volgende vraag van deze leden had betrekking op het toezicht van 
de nationale centrale banken. Zij menen dat de ontwerp-richtlijn ervan 
uitgaat dat deze het toezicht uitoefenen op alle activiteiten die onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallen, terwijl zulks niet (steeds) het 
geval zou zijn. Uit de ontwerp-tweede bankenrichtlijn blijkt niet duidelijk 
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of de autoriteiten die belast zijn met het bedrijfseconomisch toezicht, 
tevens toezicht uitoefenen op de naleving van andere - nationale -
normering ten aanzien van de door de kredietinstellingen verrichte activi-
teiten. 

Op de vraag van de hier aan het woord zijnde leden met betrekking tot 
de reikwijdte van het begrip «algemeen belang» zijn wij eerder, in onze 
algemene beschouwing, ingegaan. 

Onder verwijzing naar het adres van het CVO en de VFN vroegen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie vervolgens of het wel zo verstandig is 
geweest de strafrechtelijke handhaving te schrappen. In antwoord hierop 
willen wij vooreerst verwijzen naar de door de VFN op 18 februari 1987 
gezonden brief aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken, 
waarin zij er voor pleitte om het aantal strafsancties terug te brengen. 
Voorts blijft het kabinetsbeleid inzake handhaving van wetgeving, mede 
met het oog op de belasting van het justitieel apparaat, inhouden dat 
strafrechtelijk optreden als laatste middel wordt ingezet. Daarbij wordt 
bovendien aangetekend dat administratief toezicht niet onlosmakelijk is 
verbonden met een vergunningenstelsel. Als een vergunningenstelsel 
niet (in volle omvang) verenigbaar zou blijken te zijn met het tot stand te 
brengen EEG-recht dan achten wij een qua effectiviteit materieel gelijk-
waardig sanctie-instrumentarium geïndiceerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deden de suggestie een vergunning 
zonder meer te verlenen aan een kredietinstelling die in een andere 
Lid-Staat onder toezicht staat. Als het huidige stelsel niet te handhaven 
zou zijn, zou dit een mogelijke oplossing kunnen zijn. Met de hier aan het 
woord zijnde leden menen wij dat de autoriteiten van het land van 
vestiging toezicht moeten kunnen uitoefenen op bijkantoren van buiten-
landse kredietinstellingen waar het de eigen regelgeving betreft, voor 
zover deze geen betrekking heeft op terreinen waarvoor een communau-
taire regeling geldt. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het wetsvoorstel thans 
volledig in overeenstemming is met de richtlijn consumentenkrediet en of 
er nog verdere aanpassingen zijn te verwachten. Zij verwezen daarbij 
naar het schema op bladzijde 4 van de memorie van antwoord. Wij willen 
er op wijzen dat alle aanpassingen, waartoe de richtlijn noodzaakt, met 
de nota van wijziging, in het wetsvoorstel zijn aangebracht en ook in het 
bedoelde overzicht zijn opgenomen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen een reactie op de 
opvatting van het CVO en de VFN dat, waar de WCK in verder reikende 
regelingen dan die van de richtlijn voorziet, de naleving daarvan niet kan 
worden opgelegd aan buitenlandse kredietinstellingen. Hierdoor zouden 
Nederlandse kredietinstellingen na het van kracht worden van de 
meergenoemde tweede bankenrichtlijn in een ongunstiger concurrentie-
positie komen te verkeren, zowel op de Nederlandse markt als in het 
buitenland. Zoals wij hierboven aangaven achten wij het gewenst dat 
Lid-Staten van ontvangst de eigen nationale bepalingen van algemeen 
belang ook kunnen implementeren ter zake van buitenlandse kredietin-
stellingen. De concurrentieverhoudingen tussen kredietgevers zullen dan 
niet verstoord behoeven te worden. 

Ook de leden van de fractie van D66 vroegen zich af of er geen 
concurrentienadeel kon onstaan voor Nederlandse kredietgevers, zowel 
in Nederland als daarbuiten, indien zij aan het regime van de WCK zijn 
onderworpen, terwijl kredietgevers uit andere landen aan een lichter 
regime zijn onderworpen. Zij vroegen in dit verband om een zorgvuldige 
afweging van beide belangen, consumentenbescherming en de totstand-
koming van de interne EEG-markt en wezen daarbij op de mogelijkheid 
van concurrentieverstoring. In antwoord op het eerste deel van deze 
vraag merken wij op dat wij in het bovenstaande hebben aangegeven dat 
onze benadering is gericht op het bereiken van een evenwichtige 
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oplossing. Overigens wijzen wij er op dat de WCK geen toepassing zal 
vinden op kredietverlening door WCK-vergunninghouders in het 
buitenland en deze derhalve niet van invloed is op de concurrentiever-
houdingen aldaar. 

3. De noodzaak van de nieuwe wet 

De leden van de P.v.d.A.fractie wilden weten wanneer de herziening 
van de Faillissementswet tegemoet kan worden gezien, en welke wet- en 
regelgeving thans in voorbereiding is in relatie tot hetgeen deze leden 
verzocht hadden met betrekking tot het beleid inzake het oplossen van 
problematische schuldensituaties. Op 1 mei 1986 heeft de tweede 
ondertekenaar van dit wetsvoorstel de Commissie-Mijnssen geïnstal-
leerd, die als opdracht heeft gekregen advies uit te brengen over de 
vraag of en in hoeverre het wenselijk is voorstellen tot wijziging van de 
Faillissementswet - in het bijzonder betreffende de regeling van de 
surséance van betaling - voor te bereiden en, in geval dat van deze 
wenselijkheid blijkt, daartoe voorstellen te doen. In afwachting van het 
door deze commissie uit te brengen advies kan thans nog niet worden 
voorspeld of, en zo ja, wanneer een wijziging van de Faillissementswet 
aanhangig zal worden gemaakt. Op deze plaats kan gemeld worden dat 
de eerste ondertekenaar een studie heeft doen verrichten naar de 
ervaringen die in de Verenigde Staten van Amerika zijn opgedaan met de 
aldaar vigerende failissementswetgeving, specifiek waar het de oplossing 
van schuldproblemen van particulieren betreft. De desbetreffende 
rapportage is ter kennisneming aan de Commissie-Mijnssen gezonden, 
opdat zij deze desgewenst bij haar advisering kan betrekken. Bij brief van 
18 januari 1989 van eerste ondergetekende is bedoeld rapport ook aan 
de Staten-Generaal gezonden. 

Behalve op wetgeving, is het beleid inzake de schuldenproblematiek 
gericht op de versterking van tweedelijnsinstellingen (dat wil zeggen, 
instellingen die diensten verlenen aan hulpverleners) en op de verbe-
tering van de locale infrastructuur. In dit kader wijzen wij op de brief van 
8 april 1988 van eerste ondergetekende aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal (Kamerstukken II 1987/88, 20 200 -
XIII, nr. 89) waarin uitgebreid gerapporteerd is over het kernthema 
integrale schuldenbenadering uit het Meerjarenprogramma consumen-
tenbeleid 1986-1989 en de verschillende benaderingswijzen die wij 
daarbij voorstaan. Wij hebben daaraan thans niets toe te voegen in het 
kader van de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel. 

Verder waren deze leden geïnteresseerd in de relatie tussen private 
bestedingen en besparingen en de overheidsbesparingen en beste-
dingen. Een uitgebreide collectieve sector zou samenhangen met een 
geringere noodzaak tot particuliere leningen. Zij vroegen in dit verband 
om een cijfermatig inzicht in de omvang en uitgaven ten behoeve van de 
collectieve sector en het daaruit voortvloeiende tekort bij de overheid ten 
opzichte van het uitstaande individuele krediet, in casu het tekort bij de 
burgers. Wij wezen er bij onze beschouwingen op de bladzijden 5 en 6 
van de memorie van antwoord al op dat er waarschijnlijk wel enig 
verband bestaat tussen de mate waarin bepaalde uitgaven collectief 
worden gefinancierd en de omvang van de particuliere schuldenlast. 

Hieronder geven wij in een overzicht weer de omvang van respectie-
velijk de collectieve uitgaven, het vorderingentekort van de overheid en 
het krediet aan gezinnen in een aantal relevante landen. 
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Collect ieve Vorderingen Krediet aan 
uitgaven tekort overheid gezinnen 
(1987, % BNP) (1987, % BNP) (% BNP) 

Nederland 62,2 6,6 3,0(1) 
België 52,2 7,1 4.7 (2) 
West Duitsland 45,8 1,7 3,0 (3) 
Frankrijk 51,4 2,3 7,9 (4) 
Italië 50,6 10,8 2,2 (3) 
Verenigde Staten 35,0 2,5 16,3 (2) 
Zweden 59,7 -3,7 20,5 (5) 

(1) Consumptief krediet ultimo 1987. 
(2) Consumptief krediet ultimo september 1987. 
(3) Schulden op korte termijn van gezinnen, ultimo 1986 
(4) Schulden op korte termijn van gezinnen, ultimo 1985 
(5) Consumptief krediet ultimo 1986. 
Bron: De Nederlandsche Bank 1987, OECD Financial Accounts of OECD-countries 1987 

Bij dit overzicht passen enige kanttekeningen. In de eerste plaats zijn 
de financiële statistieken van de verschillende landen moeilijk met elkaar 
te vergelijken, onder andere omdat niet in alle landen onderscheid wordt 
gemaakt tussen gezinnen en bedrijven. Afgezien hiervan waren voorts 
niet steeds cijfers beschikbaar van verstrekt consumptief krediet; in de 
desbetreffende gevallen is het totaal van op korte termijn te betalen 
schulden van gezinnen in de tabel opgenomen. Voor het Verenigd 
Koninkrijk bleek het in het geheel niet mogelijk om enigszins verge-
lijkbare cijfers te presenteren. 

Maken deze verschillen het al moeilijk om de betrokken landen met 
elkaar te vergelijken, ook uit de gevonden cijfers kunnen bepaald geen 
ondubbelzinnige conclusies worden getrokken. Het blijkt dat een relatief 
omvangrijke collectieve sector (Zweden, Nederland, België) zowel met 
een lage particuliere schuldquote (Nederland, België) als met een hoge 
(Zweden) gepaard gaat. Ook een relatief gering overheidstekort in landen 
als West-Duitsland en de Verenigde Staten blijkt niet eenduidig gepaard 
te gaan met een relatief grote omvang van de kredietverlening aan 
gezinnen. De omvang van de kredietverlening wordt dus kennelijk door 
meer factoren dan de hier bijeengebrachte bepaald. 

Deze leden stelden voorts een aantal vragen over de relatie tussen de 
WCK en de privatisering van studieleningen, waarbij zij de in dat kader te 
introduceren acceptatieplicht centraal stelden. 

Hoewel inmiddels is gebleken dat de onderhandelingen tussen het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het bankwezen niet tot 
overeenstemming hebben geleid en de privatisering van studieleningen 
voorlopig niet meer aan de orde is, willen wij nochtans vanuit dit gewij-
zigde perspectief op de ter zake gestelde vragen ingaan. Een acceptatie-
plicht in het kader van geprivatiseerde studieleningen moet bezien 
worden tegen de achtergrond van het doel van zodanige kredietver-
lening, te weten het creëren van structurele voorzieningen die de 
toegang tot vervolgonderwijs voor alle lagen van de bevolking mogelijk 
maken. Een zodanige acceptatieplicht is derhalve een randvoorwaarde 
die voortvloeit uit deze specifieke beleidsdoelstelling op het terrein van 
het onderwijs en kan niet zonder meer toegepast worden op de reguliere 
consumptieve kredietverlening. 

Voorts vroegen deze leden of een acceptatieplicht wordt overwogen 
voor bijstandsgerechtigden. Wij hebben niet het voornemen daartoe. De 
WCK wil bewerkstelligen dat kredietgevers een zorgvuldig acceptatie-
beleid voeren en stelt daartoe een aantal voorwaarden aan de bedrijfs-
voering. Dat kan er toe leiden dat het voor bepaalde groepen consu-
menten moeilijker of soms niet mogelijk is krediet van op commerciële 
basis opererende kredietgevers te verkrijgen. In dit verband willen wij op 
nog twee aspecten wijzen. In de eerste plaats zijn het niet slechts de 
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lagere inkomensgroepen voor wie de toegankelijkheid van de krediet-
markt beperkt kan zijn. Aangezien de financiële positie van een 
consument bepalend is voor de mogelijkheden om krediet te verkrijgen 
en deze positie bepaald wordt door het saldo van inkomsten en uitgaven, 
is de kredietwaardigheid niet slechts aan het inkomen gerelateerd. In de 
tweede plaats is een acceptatieplicht ter zake van consumptief krediet, 
die gezien de hiervoor gegeven overwegingen niet wenselijk is, ook niet 
noodzakelijk gelet op de rol die de gemeentelijke kredietbanken 
vervullen. Deze instellingen verrichten niet slechts schuldregelingsactivi-
teiten, in welk kader zij sociale kredieten verstrekken. Ook indien een 
consument niet in aanmerking komt voor kredietverlening door een parti-
culiere kredietgever doch niettemin evident behoefte heeft aan krediet, 
kunnen zij zich tot GKB's wenden voor een sociaal krediet. De GKB's 
vervullen hier een essentiële complementaire functie die een acceptatie-
plicht, als door de hier aan het woorde zijnde leden bepleit, overbodig 
doet zijn. Hieraan kunnen wij nog toevoegen dat een acceptatieplicht 
voor particuliere kredietgevers in de hand zou kunnen werken dat het 
voor consumenten eenvoudiger wordt nieuwe kredieten te sluiten om aan 
bestaande schuldverplichtingen te kunnen voldoen terwijl in zulke 
gevallen een schuldregeling door de GKB met saneringskrediet een 
betere oplossing zou bieden om uit een dergelijke «kredietspiraal» te 
geraken. 

Voor de beantwoording van de schriftelijke vraag van het lid Ter Veld 
van 3 februari 1988 over de acceptatie door banken van uitkeringsge-
rechtigden verwijzen wij naar het Aanhangsel van de Handelingen II, 
1987/88, nr. 729 en 733, waarin de eerste en derde ondertekenaar 
aangaven dat het bankwezen in beginsel een ieder die daarom verzoekt 
betaalfaciliteiten ter beschikking stelt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen tevens wat de consequenties 
zijn van de opgebouwde studieschuld voor toekomstige kredietaan-
vragen. Reeds thans worden door het bankwezen verstrekte studiele-
ningen geregistreerd bij het BKR. Wij menen dat zulks bij een eventuele 
privatisering van studieleningen eveneens het geval dient te zijn. 
Aangezien eea-studieschuld geheel of gedeeltelijk moet worden terugbe-
taald, zijn de daaruit voortvloeiende budgettaire lasten medebepalend 
voor de kredietwaardigheid. Over de mogelijkheden voor afgestudeerden 
om in de beschreven context krediet te verkrijgen kunnen wij slechts 
aangeven dat de financiële positie ten tijde van de kredietaanvraag 
doorslaggevend zal zijn. Een belangrijke factor zal zijn het alsdan 
genoten inkomen. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden een vraag over het consumen-
tenonderwijs op scholen en opneming van het vak 'verzorging' binnen de 
Wet op de Basisvorming. Het is juist dat consumentenonderwijs geen 
apart gedoceerd vak is; dit wil echter niet zeggen dat consumentena-
specten in het basisonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs niet aan 
de orde komen. Bij de ontwikkeling van het consumentenonderwijs wordt 
juist een opname in bestaande vakken nagestreefd. In het basisonderwijs 
is sociale redzaamheid een verplicht verzorgingsgebied, waarbij consu-
mentenonderwerpen in het leerplan opgenomen kunnen worden. Wat 
betreft het voortgezet onderwijs wordt bij de ontwikkeling van het vak 
economie expliciet aandacht besteed aan consumentenaspecten. Econo-
mische rollen als koper, spaarder èn kredietnemer komen in de nieuwe 
opzet van het vak economie aan de orde. Aan de ontwikkelingscom-
missie voor de eindexamens is hier ook aandacht voor gevraagd. Mede 
omdat bij de invoering van de basisvorming economie een verplicht vak 
voor alle leerlingen zal vormen, kan er aandacht zijn voor de attitudewij-
ziging met betrekking tot het nemen van krediet in het leerplan en zal het 
vak verzorging hier geen aanvullende functie hebben. 
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4. Algemene aspekten van het wetsvoorstel 

De leden van de C.D.A.fractie vroegen zich af of de ondernemingen 
die slechts tot het B-register van het BKR worden toegelaten, kunnen en 
zullen voldoen aan de eis tot het inwinnen van extra informatie, waarmee 
deze leden zich overigens konden verenigen. 

Als de WCK in werking is getreden, moeten de kredietgevers die niet 
kunnen worden toegelaten tot het A-register van het BKR, als uitvloeisel 
van artikel 28, op een andere wijze over genoegzame inlichtingen 
beschikken, opdat er sprake is van zorgvuldige kredietverlening. 

Wij willen daarbij voorop stellen dat slechts een relatief zeer beperkt 
aantal kredietgevers niet in aanmerking zal komen voor inschrijving in het 
A-register. Het betreft hier namelijk vooral de zelf kredietgevende detail-
handelaren. Aan de beschrijving die wij op bladzijde 11 van de memorie 
van antwoord gaven kunnen wij toevoegen dat aan de verplichting om 
nadere inlichtingen in te winnen bijvoorbeeld kan worden voldaan door 
een meer uitgebreid inlichtingenformulier dan wordt gehanteerd door 
kredietgevers die in het A-register zijn ingeschreven, eventueel aan te 
vullen in het kader van een persoonlijk gesprek. 

De leden van C.D.A.-fractie kwam de verhoging van de transactie-eis 
van vijftig naar honderd als vrij willekeurig voor. In antwoord hierop 
delen wij mede dat van een willekeurige verhoging geen sprake is, maar 
dat deze eis beoogt slechts serieuze kredietgevers voor een vergunning 
in aanmerking te laten komen. Het bestuur van het BKR heeft op basis 
van zijn praktijkervaringen aangegeven dat met bedoelde verhoging de 
kans dat niet-serieuze kredietgevers toegang zullen krijgen tot de 
vertrouwelijke BKR-gegevens tot een aanvaardbaar laag niveau is 
verkleind. Wij hebben ons hierdoor laten overtuigen en daarbij in 
aanmerking genomen dat door verhoging van de transactie-eis tot 100 
nog beter wordt aangesloten bij de voorwaarden die door het BKR voor 
deelneming worden gesteld. 

Deze leden vonden het voorstel om de periode, waarin kredietgevers 
aan de transactie-eis moeten voldoen, te verlengen met een jaar, niet zo 
gelukkig. Deze leden doelen kennelijk op een passage op bladzijde 12 
van de memorie van antwoord, waar inderdaad gesproken wordt van 
verlenging met een jaar. Een dergelijke verlenging zal niet altijd worden 
toegestaan, maar dient uitsluitend om in sprekende gevallen, wanneer 
door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte, een kredietgever net 
de 100 transacties niet heeft 'gehaald',in het kader van het beleid van de 
toezichthouder de mogelijkheid te hebben niet meteen tot intrekking van 
de vergunning over te gaan. Het belangrijkste is immers dat er voldoende 
vertrouwen bestaat dat een kredietgever op deskundige wijze krediet 
verleent. Het zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat een kredietgever 
die reeds jarenlang actief is, bij uitzondering in een bepaald jaar net niet 
de transactie-eis heeft gehaald. Hiervoor zal de overheid enig begrip 
moeten hebben. Overigens hechten wij eraan te benadrukken dat 
genoemde honderd transacties wel degelijk het ijkpunt zullen zijn voor 
het al dan niet behouden van een vergunning. Als in een volgend jaar de 
honderd transacties weer niet worden gehaald, zal in principe intrekking 
van de vergunning volgen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden een spanningsveld 
tussen zorgvuldige kredietverlening en privacybescherming. In dit 
verband vroegen zij naar de precieze betekenis van het voorschrift dat 
kredietgevers, die slechts toegang hebben tot het B-register van het 
BKR, verplicht zijn een nader onderzoek in te stellen, terwijl ook 
gesproken wordt van 'persoonlijk contact'. In antwoord hierop willen wij 
stellen dat hier sprake is van een concretisering van het 'genoegzaam 
inwinnen van inlichtingen' als bedoeld in artikel 28. Omdat het hier 
kleinere, doorgaans plaatselijk werkzame kredietgevers betreft, hebben 
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zij meestal uit dien hoofde een persoonlijker contact met hun cliënten 
dan grote landelijk werkende instellingen. Voor het overige verwijzen wij 
naar hetgeen wij hiervoor antwoordden aan de leden van de 
C.D.A.-fractie. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich met betrekking tot de 
verhoging van de transactie-eis in artikel 17, eerste lid, onder d, af 
waarom vijftig transacties niet, en honderd transacties wel voldoende zijn 
om tot het B-register toegelaten te worden. Hierop gingen wij reeds in 
bij de beantwoording van dezelfde vraag van de leden van de 
C.D.A.-fractie. 

Verder vroegen deze leden zich af of het nodig is om soepelheid te 
betrachten bij het 'halen' van de honderd transacties per jaar. Wij gingen 
op dit probleem reeds in bij de beantwoording van de vragen van de 
C.D.A.-fractie. 

Op de vraag van deze leden welke kredietgevers om een grotere 
soepelheid gevraagd hebben, antwoorden wij dat ons tot op heden nog 
niet een dergelijk verzoek heeft bereikt. De vraag van dezelfde leden of 
het BKR kredietgevers kan weigeren, bijvoorbeeld na gebleken misbruik 
van informatie, beantwoorden wij bevestigend. 

Deze leden informeerden naar de beroepsmogelijkheden voor zowel de 
kredietgever als de kredietnemer. De kredietnemer heeft, op grond van 
het privacy-reglement van het BKR, het recht om via een aangesloten 
kredietgever de omtrent hemzelf geregistreerde gegevens in te zien. In 
1987 maakten ruim 9000 geregistreerden van dit inzagerecht gebruik. 
Als de geregistreerde gegevens onjuist blijken te zijn, dan zal het BKR de 
gegevens corrigeren. Ook hierin wordt door genoemd reglement 
voorzien. In de praktijk worden de meeste problemen aldus opgelost. Bij 
blijvend verschil van mening kan de geregistreerde zich wenden tot de 
burgerlijke rechter. Voor kredietgevers die menen dat zij ten onrechte 
door het bestuur van het BKR zijn geroyeerd voorzien de statuten in een 
arbitrage-regeling. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom er aan het weigeren 
vanuit het BKR tot deelname geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de 
WCK-vergunning. 

Kredietgevers aan wie door het BKR de deelnemer-status zou worden 
ontzegd, lopen wel degelijk gevaar dat hun WCK-vergunning wordt 
ingetrokken. Er bestaat namelijk ten aanzien van zodanige kredietgevers 
gegronde reden om te vrezen dat zij niet zullen handelen zoals van een 
goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. 
In dit verband is van belang dat ook de VFN-erecode eist dat een 
BKR-toets wordt verricht in het kader van het acceptatiebeleid. Het 
BKR-deelnemerschap is echter in de wet niet automatisch gekoppeld aan 
het verkrijgen en behouden van een vergunning, omdat het BKR een 
privaatrechtelijke rechtspersoon is, die geen overheidstaak uitoefent en 
zelfstandig haar beleid kan bepalen. In theorie is het BKR vrij om op enig 
tijdstip bijvoorbeeld haar toetredingscriteria te wijzigen. In de praktijk 
worden hier overigens geen problemen verwacht en wordt goed contact 
onderhouden tussen de overheid en het BKR. 

De P.v.d.A."fractieleden vroegen tevens wat de gevolgen zijn wanneer 
kredietgevers niet deelnemen aan het BKR en wel gerechtigd zijn hun 
werkzaamheden voort te zetten. Zij veronderstelden dat dit zowel voor de 
consument als voor andere kredietgevers, die vertrouwen op de door het 
BKR verstrekte informatie, schadelijk zou zijn. Zoals uit het voorgaande 
blijkt, verwachten wij niet dat de bedoelde situatie zich zal voordoen. In 
de praktijk zullen er vrijwel geen kredietgevers werkzaam zijn die niet bij 
het BKR zijn aangesloten. Een goed functionerende kredietregistratie is 
een belangrijk element van het op het voorkómen van overcreditering 
gerichte beleid. Pas indien een betekenend aantal kredietgevers niet bij 
het BKR zou zijn aangesloten zou dat zowel voor de betrokken consu-
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menten als voor andere kredietgevers merkbaar negatieve gevolgen 
hebben. Een niet-aangesloten kredietgever zelf ondervindt echter het 
sterkst de gevolgen daarvan en zal deze niet goed door bijzondere 
maatregelen kunnen ondervangen. 

Met het bovenstaande is tevens een antwoord gegeven op de vraag 
van de D66-fractieleden, waarom de aansluiting bij het BKR geen 
voorwaarde kan vormen voor de verlening van de vergunning. Hoewel 
geen afzonderlijke voorwaarde in deze zin is opgenomen, kan in voorko-
mende gevallen gebruik worden gemaakt van de wel geformuleerde 
weigeringsgrond van artikel 12, onder c. 

5. Werkingssfeer 

5.1. Naar subject 

5.1.1. Professionele kredietgever en niet-professionele kredietnemer 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren er nog niet van overtuigd 
dat het wenselijk is om kleine produktieve kredieten buiten de WCK te 
houden. Zij wezen er op dat het zeer moeilijk is te onderscheiden tussen 
produktieve en consumptieve doeleinden, en dat er bij beginnende 
ondernemers «tante Agaath» constructies, persoonlijke leningen en 
verhoging van de hypothecaire limiet plaatsvindt om aan de benodigde 
middelen voor het eigen bedrijf te komen. Ook het grensbedrag pleit 
naar de mening van deze leden voor hun opvatting. Wij zijn niet bekend 
met «tante Agaath», maar veronderstellen dat deze leden bedoelen dat in 
de door hen genoemde gevallen er een persoonlijke aansprakelijkheid 
bestaat van een familielid van de ondernemer voor de bedrijfsmatige 
schulden van laatstgenoemde. 

Aan de afbakening van de WCK op dit punt ligt de overweging ten 
grondslag, dat de risico's bij kredietverlening aan bedrijven groter en van 
een andere aard zijn dan bij kredietverlening aan de consument. Dit 
brengt onder meer met zich mee dat het kredietgevers moet zijn toege-
staan om in deze sfeer op grotere schaal zekerheid te vragen dan in het 
kader van de WCK is toegestaan. Het onder de WCK vallen van produk-
tieve kredieten zou dan ook lang niet in alle gevallen in het belang van de 
betrokken kredietnemers (ondernemers of beroepsbeoefenaren) zijn. Wij 
wijzen er nogmaals op dat ons tot op heden geen signalen hebben 
bereikt vanuit het bedrijfsleven dat daar de behoefte bestaat om dit type 
kredieten onder de WCK te brengen. 

Wij ontkennen niet dat het in de praktijk niet eenvoudig is om 
haarscherp te onderscheiden tussen consumptieve en produktieve 
kredietverlening. Het criterium dat in artikel 4, eerste lid, onder d, is 
neergelegd, biedt naast de criteria van de onderdelen b en c daarvan, 
echter wel een voldoende alternatief. Kredietverlening aan natuurlijke 
personen, onverschillig of die al dan niet een beroep of bedrijf uitoe-
fenen, valt (behoudens hier niet aan de orde zijnde uitzonderingen) onder 
de reikwijdte van de WCK, tenzij uit een schriftelijke verklaring van de 
kredietnemer (bijvoorbeeld het contract) blijkt dat het krediet wordt 
verleend voor diens beroeps- of bedrijfsuitoefening. 

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden om meer informatie 
over het vrijstellingenbeleid dat zal worden ontwikkeld. Wij wijzen erop 
dat het vrijstellingenbeleid waarvan sprake is op bladzijde 13 van de 
memorie van antwoord is ontwikkeld bij de uitvoering van de WCGK, 
naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 1987, NJ 
'87, 986. Overigens wijzen wij erop dat de hier bedoelde vrijstellingen in 
de WCK in de wet zelf zijn opgenomen. Een vrijstellingen «beleid» als 
onder de WCGK zal dus niet nodig zijn. 
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Bij nader overleg met CVO en VFN bleek nog een verduidelijking 
gewenst met betrekking tot debetposities op «productieve» rekeningen 
(•courant). Het is thans reeds veelal zo dat de aanvrager bij het openen 
van een rekening bij een bank een formulier invult waaruit blijkt of de 
rekening al dan niet is bedoeld voor zakelijk dan wel privé-gebruik. In de 
toelichting bij de eerste nota van wijziging (ad 30) is weliswaar gesteld 
dat in het verleden lang niet altijd zo'n verklaring zal zijn getekend, maar 
voor na het van kracht worden van de WCK te openen rekeningen, zal 
dat wel het geval zijn, althans bij zakelijk bedoelde rekening-courant. 
Deze verklaring op het aanvraagformulier is immers van belang met het 
oog op eventuele langdurige roodstanden op de te openen rekening die 
tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de rekening een kredietfaci-
liteit inhoudt, waarop de WCK van toepassing is. Het punt dat hier 
uitdrukkelijk vermelding behoeft is, dat een verklaring als zoeven bedoeld 
mede betrekking heeft op de kredietfaciliteit die aan de rekening 
verbonden kan zijn en er dus in die situaties van kan worden uitgegaan 
dat ook die kredietfaciliteit voor zakelijk gebruik dient en valt onder de 
uitzondering van artikel 4, eerste lid, onder d, WCK. 

De leden van de fractie van D66 vroegen of ook krediet verstrekt via 
creditcards onder de werking van de WCK vallen. Indien voldaan is aan 
de algemene kenmerken van de krediettransactie in artikel 1, onder a, 
valt inderdaad ook deze kredietverlening onder de WCK. In dit verband 
verwijzen wij naar het gestelde op pagina 40 van de memorie van 
toelichting. 

Op hetgeen deze leden vroegen over de gevolgen van de privatisering 
van de studielening gingen wij hiervoor reeds in. 

5.1.2. Gemeentelijke kredietbanken (GKB'sj 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat controle op het in de 
memorie van antwoord genoemde model-reglement zeer moeilijk zal zijn, 
en vroegen zich af of het daarom niet beter was om de GKB's geheel 
onder de vigeur van de WCK te brengen en slechts enkele uitzonderingen 
te formuleren. Wij menen dat het probleem met name is gelegen in de 
moeilijkheid van de afbakening tussen sociale en commerciële kredieten. 
Dit onderscheid zal niet volstrekt te objectiveren zijn. Omdat wij de 
GKB's niet in hun sociale taken willen belemmeren menen wij dat de 
NVVK in de door haar tot stand te brengen zelfregulering bedoelde 
afbakening moet aangeven. Deze benadering is ook daarom praktisch en 
aanvaardbaar omdat individuele geschillen over de afbakening kunnen 
worden voorgelegd aan de in het kader van deze zelfregulering in te 
stellen geschillencommissie. In dit verband is overigens van belang dat 
de plaatselijke commerciële concurrenten er op attent zullen zijn dat 
GKB's niet op de noemer van sociale kredietverlening in feite commer-
cieel krediet aanbieden. Indien er naar hun mening sprake zou zijn van 
oneerlijke concurrentie door een GKB kunnen deze kredietgevers zich 
wenden tot de locale overheid die belast is met het toezicht op de 
naleving door de GKB van het vastgestelde reglement. 

In reactie op de suggestie om de GKB's onder de wet te brengen en 
vervolgens op onderdelen weer vrij te stellen, merken wij op dat dit de 
benadering was van het voorontwerp van 1984. Op de bladzijden 32 en 
33 van de memorie van toelichting hebben wij beschreven dat deze 
benadering destijds op vrijwel algemene maatschappelijke weerstand is 
gestuit. Wij meenden en menen dat de geleverde kritiek overtuigend 
was, en zien daarom thans geen aanleiding om weer terug te keren naar 
de benadering van het voorontwerp. 

Wel vonden de hier aan het woord zijnde leden de klachtenprocedure 
een verbetering. Zij vroegen of er een erkende geschillencommissie 
wordt opgezet. Hierop antwoorden wij dat nog niet duidelijk is of de 
NVVK aansluiting zal zoeken bij de Stichting Consumentenklachten. In 
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ieder geval zal erop worden toegezien dat de onafhankelijkheid van de 
geschillencommissie gewaarborgd is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat, nu een belangrijk deel 
van de WCK voor GKB's zal gaan gelden, het te meer gewenst is de 
werkzaamheden van de GKB's volledig onder de WCK te brengen. Wij 
menen er, gelet op de opvattingen van deze leden en die van de fracties 
van C.D.A., V.V.D. en D66, goed aan te doen nogmaals de overwegingen 
aan te geven die ons tot de opvatting leiden dat de GKB's - met uitzon-
dering van de regels welke ingevolge de EEG-richtlijn aan hun functio-
neren dienen te worden gesteld - niet onder de WCK dienen te vallen. 

GKB's zijn overheidsinstellingen die thans, in het stelsel van de WCGK, 
onder verantwoordelijkheid van het decentrale - lokale - bestuur hun 
werkzaamheden uitoefenen. Het is bestendig beleid dat overheveling van 
taken en bevoegdheden naar de centrale overheid zoveel mogelijk wordt 
vermeden. Veeleer is het streven van het kabinet er op gericht om, in het 
kader van het decentralisatiebeleid in toenemende mate bevoegdheden 
van centraal naar decentraal niveau te brengen, c.q. rijksbemoeienis met 
taken van lagere overheden zoveel mogelijk te beperken. Daarbij speelt 
tevens de wens tot deregulering een rol. 

Wij zijn wel van mening dat voor GKB's, indien zij commerciële 
kredieten verstrekken, gelijke regels dienen te gelden als die, welke voor 
particuliere kredietgevers ingevolge de WCK van kracht zullen zijn. Om 
hieraan tegemoet te komen en nochtans eveneens recht te doen aan de 
hiervoor genoemde overwegingen lijkt ons de weg van zelfregulering 
door de Nederlandse Vereniging van Volkskredietwezen (NVVK) de 
meest aangewezene. Genoemde zelfregulering wordt ontwikkeld in 
samenspraak tussen NVVK en het ministerie van eerste ondergetekende 
en zal op de volgende punten in een regeling voorzien: 

- het onderscheid tussen sociale en commerciële kredietverlening 
wordt aangegeven; 

- voor commerciële kredietverlening zal worden bepaald dat de regels 
van de WCK naar analogie worden toegepast; het zal hierbij gaan om de 
bepalingen van de hoofdstukken III en IV; 

- voor sociale kredietverlening zal worden bepaald dat verdergaande 
bevoegdheden slechts worden bedongen naar de mate dat dit met het 
oog op verantwoorde sociale kredietverlening noodzakelijk is; 

- een geschillencommissie wordt ingesteld die wordt belast met het 
toezicht op de naleving van de zelfregulering. 

Zodra de gedragscode van de NVVK gereed is zullen wij deze aan de 
Kamer doen toekomen. 

Wij zijn van mening dat indien de NVVK langs de geschetste lijnen tot 
een model-reglement kan komen, optimaal recht wordt gedaan aan de 
verschillende overwegingen die bij de positie van GKB's een rol spelen. 
In dit verband willen wij er op wijzen dat zelfregulering in het kader van 
dit wetsvoorstel ook op andere onderdelen - de VFN-erecode en het 
hypothecair krediet - een rol vervult en een model-reglement voor GKB's 
naar ons inzicht dus bepaald geen nieuwe of vreemde figuur vormt. 

Gelet op het voorgaande blijven wij van mening dat het niet nodig is 
GKB's volledig onder het algemene regime van de WCK te brengen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat de vrijstelling voor 
krediet op zachte voorwaarden, en het hoofdstuk V over schuldbemid-
deling, de sociale kredietverlening van de GKB's in voldoende mate 
mogelijk maken. Wij zijn het met deze opvatting niet eens omdat krediet-
verlening op zachte voorwaarden niet gelijk valt te stellen met sociale 
kredietverlening. Onder sociale kredietverlening verstaan wij kredietver-
lening aan personen die hetzij in het geheel niet, hetzij slechts tegen 
aanzienlijk ongunstiger (rente-)condities, in aanmerking komen voor 
kredietverstrekking door particuliere kredietgevers. Voorts willen wij ook 
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de bijstandvervangende kredietverlening, welke taak in toenemende mate 
niet meer door de sociale diensten maar door GKB's wordt verricht, 
nadrukkelijk onder sociale kredietverlening rekenen. 

Er is een vloeiende overgang tussen sociale en commerciële krediet-
verlening. GKB's kunnen door hun meer sociale benadering bepaalde 
categorieën kredietnemers accepteren die bij het commerciële bedrijfs-
leven niet in aanmerking komen voor krediet, met andere woorden, er 
zijn sociale kredieten die noch schuldsanering, noch kredieten op zachte 
voorwaarden zijn. Het zou deze kredietverlening in feite zeer belem-
meren, als daarbij maximaal de wettelijke rente als bedoeld in artikel 
1286 BW in rekening zou mogen worden gebracht. Het is immers 
bekend dat kredietverlening aan sociaal zwakke consumenten financiële 
risico's met zich meebrengt, wat vertaald wordt in een hogere krediet-
prijs. Indien de GKB's in deze sfeer minder mogelijkheden krijgen, dan 
bestaat het gevaar dat de meer risicovolle aanvragers eerder worden 
afgewezen, wat wij met de hier aan het woord zijnde leden voor 
ongewenst houden. Tussen de wettelijke rente en het maximumtarief ligt 
het gebied waar de GKB's relatief risicovolle kredietnemers kunnen 
accepteren en op verantwoorde wijze krediet kunnen verstrekken. 
Bovendien gaat de verstrekking van sociale kredieten met meer activi-
teiten gepaard dan kredietverstrekking door particuliere kredietgevers. 
GKB's geven in deze gevallen tevens voorlichting omtrent het beheer van 
het budget en bieden de consument hierbij de nodige begeleiding. 
Afgezien van eerdergenoemde risico's brengen deze arbeidsintensieve 
activiteiten kosten met zich mee die - ten dele - in de voor sociale 
kredieten gehanteerde rentetarieven worden weerspiegeld. 

Er zijn geen klachten (meer) dat de GKB's zich niet aan het maximum-
tarief houden. Ook de hier aan het woord zijnde leden noemen dit een 
positief gegeven. Wij menen daarom dat de GKB's hier een zekere 
vrijheid kunnen blijven houden en niet onder het toezicht van de WCK 
hoeven te vallen. 

Tevens meenden de hier aan het woord zijnde leden dat de regeling 
van de schuldbemiddeling een extra argument opleverde voor het 
verlenen van een wettelijke basis aan het schuldendraaiboek van de 
NVVK. In reactie hierop verwijzen wij naar hetgeen wij eerder, onder 3, 
aangaven. De leden van deze fractie wezen erop dat een volwaardige 
status van de GKB's onder de WCK een plaats in de adviescommissie 
logisch en aanvaardbaar maakt. Wij menen dat er, op de gronden als 
uiteengezet op bladzijde 50 van de memorie van antwoord, ook los van 
het volledig onder de WCK brengen van deze gemeentelijke instellingen, 
voldoende redenen zijn om voor de NVVK een zetel in de adviescom-
missie te reserveren. 

Met de leden van de hier aan het woord zijnde leden zijn wij van 
mening dat het toegejuicht moet worden als de GKB's vanuit de eigen 
doelstelling meer consumentenbescherming willen bieden dan de WCK. 
Ten slotte vreesden deze leden dat de deregulerings- en andere 
tendenzen in het beleid de deur open zouden zetten voor vrijstellingen 
voor alle mogelijke andere groepen van kredietgevers. Deze leden 
hadden daar geen enkele behoefte aan, en meenden dat de consument 
er op moet kunnen vertrouwen dat een kredietgever onder de WCK valt. 
Wij menen evenwel dat de overwegingen die wij gaven ter rechtvaar-
diging van de bijzondere positie van de GKB's onder de WCK, niet van 
toepassing zijn op particuliere kredietgevers. Het betreft hier immers 
overheidsinstellingen met een sociale doelstelling, die, ook vanuit hun 
historie, aanzienlijk verschillen van de andere aanbieders op de markt. 
Ook wij hebben er geen enkele behoefte aan om deze bijzondere positie 
aan andere instellingen toe te staan. De leden van de V.V.D.fractie 
hadden zich verbaasd over de wijze waarop de GKB's onder de WCK 
waren gebracht en vroegen zich af hoe de voorgestelde positie van de 
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GKB's zich verdroeg met de dereguleringsgedachte en vroegen om een 
reactie. In aanvulling op hetgeen wij hiervoor al antwoordden aan de 
leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. willen wij erop wijzen 
dat de dereguleringsgedachte onder andere inhoudt dat niet tot wette-
lijke regulering wordt overgegaan, als daaraan geen duidelijke behoefte 
bestaat. Wij menen dat de voorgestelde opzet, zeker wanneer de voorge-
nomen zelfregulering van de NVVK tot stand komt, een goed alternatief 
vormt voor regelgeving door de centrale overheid, gelet ook op de eerder 
genoemde overwegingen in dit verband. 

De leden van de fractie van D66 waren verheugd over de conse-
quenties van de EEG-richtlijn voor de GKB's, maar bleven van mening dat 
de GKB's gewoon onder de WCK moeten vallen. Wij behoeven op deze 
stellingname niet meer in te gaan, gelet op onze eerder gegeven 
antwoorden. Wel moeten wij tegenspreken dat de EEG-richtlijn verplicht 
tot het maken van een onderscheid sociale en overige kredietverlening, 
zoals deze leden kennelijk menen. Genoemde richtlijn kent juist niet dit 
onderscheid, reden waarom in de WCK alsnog een speciale voorziening 
voor GKB's getroffen moest worden. 

Met genoegen stellen wij vast dat de leden van de fractie van de P.P.R. 
meenden dat hun vragen uit het voorlopig verslag voldoende beantwoord 
zijn. 

5.2. Naar object 

5.2.1. Grensbedrag 

Het verheugt ons dat de leden van de C.D.A. fractie het er mee eens 
waren dat het niet zinvol is een ondergrens vast te stellen. 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie of artikel 15 van de 
EEG-richtlijn ook geldt voor de werkingssfeer, beantwoorden wij beves-
tigend. Van een beperking in genoemd artikel tot uitvoeringsvoor-
schriften is geen sprake. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het - met het oog op 1992 -
wel juist was dat wij de ondergrens van f 500 uit de EEG-richtlijn niet 
hebben overgenomen in de WCK. Hierdoor bestaat de kans dat 
Nederland een uitzonderingspositie gaat innemen in communautair 
verband, hetgeen volgens de hier aan te woord zijnde leden voorkomen 
moet worden. Wij wijzen er in de eerste plaats op dat in de regeling van 
de mede-aansprakelijkheid wèl is aangesloten bij de ondergrens van 
f 500 uit de EEG-richtlijn, zie artikel 43a, vierde lid van het wetsvoorstel. 

Wij menen dat het overnemen van een ondergrens van f 500 uit de 
richtlijn zich overigens niet goed verdraagt met de consument-bescher-
mende benadering die de WCK voorstaat. Juist in de sfeer van de kleine 
transacties blijken vaak relatief hoge kredietvergoedingen bedongen te 
worden, terwijl er voorts geen enkele reden bestaat om de civielrechte-
lijke bepalingen van de WCK op de bedoelde kredieten buiten toepassing 
te laten. In dezen speelt een rol dat door cumulatie van verschillende 
kleine transacties bij verschillende kredietgevers één groot kredietbedrag 
kan ontstaan. Als dit bedrag in een enkele krediettransactie zou zijn 
besloten, zou de WCK wel van toepassing zijn. Hier is dus zowel het 
aspect van gelijke behandeling als het financieel belang voor de krediet-
nemer in het geding. Wij zien dan ook geen reden om in dit opzicht niet 
van de bevoegdheid van artikel 15 van de EEG-richtlijn gebruik te maken. 
Met de aan het woord zijnde leden menen wij dat het streven gericht 
moet zijn op zoveel mogelijk eenvormigheid. Daarbij moet getracht 
worden communautaire voorzieningen op een voldoende niveau van - in 
dit geval - consumentenbescherming tot stand te brengen. Wij hebben 
daar bij de beraadslagingen over de EEG-richtlijn dan ook voor gepleit. 
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Zulks bleek ten aanzien van de ondergrens en een aantal andere onder-
werpen vooralsnog niet mogelijk te zijn. Dat verklaart mede de opneming 
van artikel 15 in de EEG-richtlijn. Waar een naar ons oordeel voldoende 
gemeenschappelijk basisniveau thans uitblijft achten wij het met het oog 
op de consumentenbescherming aangewezen dat de WCK aanvullende 
voorzieningen biedt. 

In het licht van het voorgaande zien zien wij geen reden om, afgezien 
van de mede-aansprakelijkheid, een ondergrens in de WCK op te nemen, 
zie ook op bladzijde 16 van de memorie van antwoord. In dit verband 
wijzen wij erop dat de regering van het Verenigd Koninkrijk doende is de 
ondergrens van dertig pond sterling af te schaffen, vanwege handha-
vingsproblemen. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen of Nederlandse kredietgevers 
niet in een nadelige positie komen te verkeren omdat, in tegenstelling tot 
buitenlandse kredietgevers die in Nederland opereren, op hen wel de 
ondergrens van de WCK van toepassing is. Aangezien wij verwachten dat 
de bepalingen van de WCK in beginsel kunnen worden toegepast op alle 
kredietgevers die in Nederland kredieten aanbieden (zie onder 2.) zal 
alsdan geen sprake zijn van verstoring van de concurrentieverhoudingen. 

5.2.2. Hypothecaire kredietverlening 

De leden van de fractie van het C.D.A. deelden vooralsnog niet onze 
conclusie dat de WCK in het algemeen niet voor hypothecaire kredieten 
behoort te gelden. Zij vonden hun eerdere vragen onvoldoende beant-
woord. Deze leden waren van mening dat de EEG-richtlijn, gezien het 
daarin gehanteerde bestemmingscriterium, tot grote onduidelijkheid zal 
leiden. Anderzijds gaven deze leden aan dat hun bereidheid om uitzon-
dering van hypotheken te accepteren groter zou zijn als de branche tot 
zelfregulering voor de totale hypotheekmarkt wil komen. 

Wij menen dat het bestemmingscriterium van de EEG-richtlijn waarop 
deze leden doelen niet tot problemen behoeft te leiden, nu de richtlijn 
ten aanzien van hypothecair krediet slechts voorziet in aanduiding van de 
effectieve rente en de hypothecair financiers zich onder meer bereid 
hebben verklaard om de aanduiding van effectieve rente bij alle hypothe-
caire kredieten aan consumenten te betrachten. 

Wij hebben met voldoening kennis genomen van de laatste opmerking 
van deze leden op dit onderwerp. Het overleg met de bedrijfstakdelegatie 
en de consumentenorganisaties is inmiddels afgerond. Bij brief van 9 
maart 1989 (Kamerstukken II, 1988/89, 19 785, nr. 11, met bijlagen) zijn 
de Tweede Kamer de voorstellen toegezonden die de gehele bedrijfstak 
van hypothecair financiers aan de overheid heeft gedaan nadat daarover 
het hiervoor bedoelde overleg heeft plaatsgehad. In de brief hebben wij 
inzake de vraag of de voorstellen een genoegzaam alternatief vormen 
voor een beperkte regeling in de WCK, een positief standpunt 
ingenomen. Kortheidshalve mogen wij naar genoemde brief verwijzen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden de discussie rondom het 
hypothecair krediet merkwaardig worden. Zij gaven in dit kader onder 
meer aan niet te begrijpen waarom, wanneer materieel door zelfregu-
lering aan de richtlijn is voldaan, wetgeving overbodig is, maar later als 
stok achter de deur weer gebruikt kan worden. 

Wij merken hierbij op dat de richtlijn aan Lid-Staten de verplichting 
oplegt om de richtlijnbepalingen ook daadwerkelijk en blijvend in het 
nationale recht te verwerken. In de meeste gevallen wordt aan richtlijn-
bepalingen uitvoering gegeven door algemeen verbindende 
voorschriften, zoals een formele wet, een algemene maatregel van 
bestuur of een ministeriële regeling. Gelet op het streven om op het 
terrein van hypothecair krediet zelfregulering tot stand te doen brengen, 
is bezien of het mogelijk is om langs die weg aan de richtlijnbepalingen 
met betrekking tot hypothecair krediet uitvoering te geven. Daarvoor 
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bleek nodig dat zelfregulering ten aanzien van de vermelding van effec-
tieve rente een publiekrechtelijke fundering verkrijgt. In de eerste nota 
van wijziging is hierin voorzien (punt 12) op een wijze die een inhoudelijk 
overheidsvoorschrift niet nodig doet zijn als de zelfregulering op dit punt 
aan de richtlijnbepalingen ter zake voldoet. Aldus hoeft communautaire 
wetgeving er niet toe te leiden dat zelfregulering niet meer aan de orde 
kan zijn. 

De leden van de P.v.d.A.fractie uitten hun bevreemding over de 
procedurele benadering van het hypothecaire krediet door het kabinet en 
maakten hierover een aantal opmerkingen. Wij hebben de achtergronden 
van deze procedure uitvoerig in de memorie van antwoord geschetst. Wij 
willen in aanvulling hierop volstaan met op te merken dat wij niet 
vermogen in te zien waarom zelfregulering volgens een vaste procedure 
vorm zou moeten krijgen en niet, al naar gelang de omstandigheden van 
het geval, op een flexibele wijze vorm zou kunnen krijgen. Voorts wijzen 
wij er op dat de consumentenorganisaties in het onderhavige geval een 
nadrukkelijke betrokkenheid hebben gehad en dat zij over het eindre-
sultaat op hoofdlijnen tot een positief oordeel komen. Verwezen zij naar 
bovengenoemde brief met bijlagen. Nu de tekst van de beoogde zelfre-
gulering aan de Tweede Kamer is overgelegd, behoeven de vragen van 
deze leden over de verschillende tijdstippen die voor de onderhavige 
procedure van belang zijn, geen beantwoording meer. 

De leden van deze fractie wezen nog op de praktische problemen die 
ontstaan met betrekking tot het nemen van (tweede) hypothecaire 
kredieten voor consumptieve doeleinden. In dit verband verwijzen wij 
naar de toelichting op de tweede nota van wijziging die tegelijkertijd met 
onderhavige nota wordt ingediend, waar wij onder 1 ingaan op de 
problematiek van de zogenaamde vervolghypotheken. 

De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat de discussie over het al 
dan niet onder de WCK brengen van hypothecair krediet een ideologisch 
karakter dreigt te krijgen, waarbij diverse opvattingen over regelgeving 
ter discussie staan in plaats van de belangen van de consument. Wij 
menen dat het niet juist is om een ideologisch karakter te suggereren 
aan de keuze tussen zelfregulering en wetgeving. Wij roepen in herin-
nering dat het niet in de bedoeling heeft gelegen om voor de gehele 
hypotheekmarkt tot wetgeving te komen, doch dat een wettelijke 
regeling in het voorontwerp slechts tot het grensbedrag van de WCK is 
voorgesteld. Dat zou de belangen van een relatief kleine groep 
hypothecair krediet nemende consumenten hebben betroffen. Het zijn 
juist de belangen van een veel grotere groep consumenten die worden 
gediend met de nu mogelijk gebleken zelfregulering voor de hele markt. 

Deze leden vroegen of er praktische bezwaren zijn om hypotheken 
onder de wet te brengen en wensten bij een bevestigend antwoord 
inzicht te krijgen in de artikelen die gewijzigd zouden moeten worden als 
hypotheken onder de WCK zouden vallen. Uit het voorgaande volgt dat 
wij een dergelijke regeling niet overwegen. In feite zou in de WCK een 
geheel apart regime voor hypothecair krediet moeten worden gecreëerd. 
Wat betreft praktische problemen volstaan wij met een verwijzing naar 
de reacties van verschillende hypothecair krediet verstrekkende instel-
lingen op vragen van de Commissie voor consumentenaangelegenheden 
van de SER (zie het Advies inzake het voorontwerp-Wet op het consu-
mentenkrediet van de CCA, publicatie 85/09 van de SER). 

De leden van de fractie van D66 bleven bij hun eerder ingenomen 
standpunt dat hypotheken onder de WCK zouden moeten vallen, waarbij 
zij zich mede baseerden op sombere geluiden, afkomstig van de Consu-
mentenbond. Wij zijn van dergelijke berichten niet op de hoogte en 
wijzen overigens op de reacties van de consumentenorganisaties op de 
zelfreguleringsvoorstellen die wij hiervoor aanhaalden. Wij spreken de 
hoop uit dat ook de leden van deze fractie hun stellingname zullen 
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herzien. Over de relatie van de WCK tot de tweede bankenrichtlijn gaven 
wij hiervoor al een uiteenzetting. 

Aan de wens van deze leden tot tijdige informering menen wij met 
onze bovengemelde brief te hebben voldaan. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vonden de gekozen manier om 
de zelfregulering in te passen in het systeem van de richtlijn «ietwat 
gekunsteld», maar waren verheugd dat de aanduiding van de effectieve 
rente wel door de WCK wordt bestreken. Wij hopen dit aldus te mogen 
verstaan dat deze leden er ook mee kunnen instemmen dat de effectieve 
rente via een zelfreguleringsafspraak, die met een verbindend voorschrift 
is gewaarborgd, zal worden vermeld. 

5.2.3. Krediet op zachte voorwaarden 

Tot ons genoegen kon de oplossing voor het krediet op zachte 
voorwaarden op de steun rekenen van de leden van de C.D.A. fractie. De 
leden van de P.v.d. A-fractie waren voorstander van de uitzondering voor 
krediet op zachte voorwaarden, maar hielden voor wat betreft de 
definiëring vast aan hetgeen zij eerder in het voorlopig verslag hadden 
gesteld. Bij die gelegenheid sloten deze leden zich aan bij hetgeen de 
CCA te dien aanzien had geadviseerd. De norm dient volgens deze leden 
te zijn dat de rente lager ligt dan het gebruikelijke kostenpeil. Het 
argument dat de wettelijke rente met publiciteit gepaard gaat, sprak deze 
leden niet erg aan, omdat bij een ander systeem het ministerie van 
eerste ondergetekende de publiciteit daaromtrent zou kunnen bevor-
deren. Verder hadden deze leden als bezwaar dat de wettelijke rente 
naijlt en dat zij niet inzagen waarom werkgevers en sociale fondsen de 
Staatscourant niet zouden kunnen raadplegen, wanneer het erom gaat 
van een wet af te wijken. 

In aansluiting op hetgeen wij eerder over dit punt gesteld hebben op 
de bladzijden 36-38 van de memorie van toelichting en bladzijden 22-23 
van de memorie van antwoord, zien wij geen reden om ons standpunt te 
wijzigen. Wij zien bezwaren in een regeling die voor wat betreft haar 
afbakening is aangewezen op een zich voortdurend wijzigend 
percentage. Hier is de werkingssfeer van de wet in het geding. Wij 
menen dat de oplossing die deze leden aandragen, bovendien veel 
beleidslasten met zich brengt: voor de overheid om de gevraagde publi-
citeit te bevorderen, voor betrokkenen om de Staatscourant te 
raadplegen en voor de toezichthouder om te controleren of er afwij-
kingen plaatsvinden. Een zich voortdurend wijzigend rentepercentage kan 
gemakkelijk leiden tot allerlei vragen van overgangsrecht, de precieze 
vaststelling van de datum van ondertekening van overeenkomsten en 
dergelijke. 

Naar aanleiding van de gestelde vragen menen wij er goed aan te 
doen, er nog eens op te wijzen dat niet alle krediettransacties, waarvan 
het effectief kredietvergoedingspercentage lager is dan de wettelijke 
rente, om die reden alleen buiten de werking van de WCK blijven. Er 
moet namelijk eveneens worden voldaan aan de voorwaarde dat ten 
aanzien van dergelijke krediettransacties geen openbaar aanbod plaats-
vindt, zie artikel 4, eerste lid, onder a. In combinatie leiden deze twee 
voorwaarden er toe dat voldoende is gewaarborgd dat geen commerciële 
kredieten buiten de werkingssfeer vallen. 

5.2.4. Bancair betalingsverkeer 

De afbakening tot het bancaire betalingsverkeer bleef voor de leden 
van de CD.A-fractie een punt van zorg. Zij vroegen of er aanwijzingen 
zijn dat het grijze gebied groter zal worden. Wij hebben hiervoor geen 
aanwijzingen. Wij gaan ervan uit dat het, nu er meer duidelijke afspraken 
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zijn gemaakt met het bankwezen voor een ieder duidelijk is waar de 
scheidslijn ligt tussen kredietverlening en niet toegestane debetposities 
op betaalrekeningen, die zich over drie maanden of langer uitstrekken. 

Deze leden vroegen voorts of er een code is te realiseren op het vlak 
van onder andere het vermelden van de effectieve rente. Wij menen dat 
hieraan geen behoefte bestaat voorzover deze suggestie is ingegeven 
door de vrees voor een omvangrijk «grijs» gebied, aangezien dat naar 
onze mening zeer beperkt is. Voor zover roodstanden kredietovereen-
komsten zijn in de zin van de WCK, zijn de banken op grond van de wet 
verplicht het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis mede 
te delen. Waar het zogenaamde 'ongewilde' roodstanden en wel toege-
stane roodstanden van korter dan 3 maanden betreft, is het gebruikelijk 
dat banken hun rekeninghouders meedelen wat hiervan de kosten zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wat de achtergronden waren 
van de drie maanden-termijn in artikel 1, eerste lid. De achtergrond 
hiervan is geweest dat er een scheidslijn moet worden aangebracht 
tussen betalingsregelingen die samenhangen met contante kooptrans-
acties en krediet. De Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (WAS) kent 
deze termijn eveneens in de definitie van afbetalingstransactie. In dit 
verband is van belang dat het vereiste van een goed en soepel functio-
nerend bancair betalingsverkeer meebrengt dat ook op rekeningen 
getrokken kan worden voor een hoger bedrag dan het tegoed; een 
voorbeeld vormen de debetposities die op kunnen treden bij het gebruik 
van de gegarandeerde betaalmiddelen. Aldus kunnen frequent zeer tijde-
lijke debetposities optreden hetgeen er naar onze mening niet toe zou 
moeten leiden dat alsdan van een krediettransactie sprake is, gezien het 
beperkte belang enerzijds en de zeker in verhouding daarmee belangrijke 
belemmeringen voor het betalingsverkeer anderzijds. De hier gegeven 
overwegingen noopten tot een helder afbakeningscriterium. 

Deze leden vroegen voorts of de drie maanden-termijn kan betekenen 
dat op een consument die rood staat, grote druk (met sancties) wordt 
uitgeoefend om het tekort binnen drie maanden aan te vullen. Zij dachten 
hierbij met name aan de wel toegestane maar niet afgesproken vormen 
van 'doorlopend krediet'. In de eerste plaats willen wij erop wijzen, dat 
zoals in de memorie van antwoord, bladzijden 23 en 24 is uiteengezet, 
de banken een duidelijke houding zullen moeten aannemen tegenover de 
cliënt die een roodstand heeft gecreëerd. Is er sprake van een ongeoor-
loofde roodstand, dan zal de bank inderdaad op een consument, met wie 
geen afspraken zijn gemaakt over kredietverlening en die langer dan drie 
maanden rood staat op zijn betaalrekening, op de in de memorie van 
antwoord beschreven wijze druk moeten uitoefenen om net tekort aan te 
zuiveren. Immers, zou de bank niet stelselmatig daartegen optreden, dan 
zou in feite sprake zijn van een kredietfaciliteit, waarop de WCK van 
toepassing zou zijn, zie de memorie van antwoord, bladzijde 24, eerste 
volledige alinea. Indien het meer dan incidenteel voorkomt dat een bank 
niet optreedt tegen ongewilde roodstanden van langer dan drie 
maanden, zal de toezichthouder de betrokken bank voor de keus moeten 
stellen, haar gedragslijn aan te passen (met andere woorden: op te 
treden tegen de debetstand) dan wel, indien een kredietfaciliteit beoogd 
wordt, de desbetreffende overeenkomst in overeenstemming te brengen 
met de WCK. Indien de banken niet zouden behoeven op te treden tegen 
debetstanden waarvoor geen uitdrukkelijke faciliteit bestaat, zou juist het 
grijze gebied, waar de C D A . fractie op doelde, kunnen voortbestaan. 

5.2.5. Pand krediet 

Onder instemming met de gevolgde procedure met betrekking tot de 
onderlinge afbakening van WCK en Pandhuiswet vroegen de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. wat het verschil is tussen een persoon die 
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sieraden beleent bij de bank van lening en een persoon die een levens-
verzekering beleent bij een verzekeringsmaatschappij, dan wel geld leent 
bij een bank tegen effecten of kostbare schilderijen als onderpand. 
Hierop antwoorden wij als volgt. Twee verschillen springen het meest in 
het oog. Iemand die een pand beleent bij een pandhuis is niet verplicht 
om de ontvangen som terug te betalen. Als hij bij het verstrijken van de 
beleentermijn het pand niet lost, is de pandhouder gerechtigd het pand 
te verkopen en zichzelf te voldoen uit de opbrengst voor zowel de 
geleende som als de vervallen rente. Bij de twee laatste situaties is de 
kredietnemer altijd verplicht tot aflossing, zij het dat bij belening van een 
levensverzekeringspolis gebruikelijk is dat slechts rente wordt betaald, en 
dat de aflossing van de geleende som geschiedt door verrekening met 
het bedrag waarop de verzekerde aanspraak heeft als de verzekering tot 
uitkering komt. 

Een tweede verschil is dat de pandhouder in de zin van de 
Pandhuiswet zich uitsluitend kan verhalen op het pand. Mocht de 
verkoop van het pand niet genoeg opbrengen om de schuld en de rente 
te voldoen, dan is de bank van lening niet gerechtigd de pandgever voor 
het restant aan te spreken. De verhaalsaansprakelijkheid van de 
pandgever is beperkt tot het pand zelf. Dit volgt uit artikel 8, tweede lid, 
van de Pandhuiswet. Bij de twee andere situaties, en bij verpanding die 
niet onder de Pandhuiswet valt, is de kredietnemer met zijn gehele 
vermogen aansprakelijk voor het deel van de schuld dat eventueel 
resteert nadat de zekerheid door de crediteur te gelde is gemaakt. 

Tegen de achtergrond van de wens van het CVO en de VFN voor 
ruimere mogelijkheden van zekerheidsstelling, stelden dezelfde leden een 
vraag over de moeilijk vast te stellen overgang van 'het pandhuisge-
beuren met het beeld van armoede en tweede hands, naar het wat 
chiquer klinkende bankwezen'. Wij hebben met het voorgaande al aange-
geven dat er belangrijke verschillen zijn tussen kredietverlening in de 
sfeer van de Pandhuiswet en kredietverlening door banken tegen 
zekerheid van waardevolle goederen. De bedoelde wens van VFN en CVO 
is voor ons niet richtinggevend. 

In de tweede nota van wijziging geven wij onder 1, sub b, een nader 
toegespitste afbakening tussen WCK en de Pandhuiswet. De eerste 
ondertekenaar heeft het voornemen de Pandhuiswet te wijzigen met 
inachtneming van de ingekomen adviezen. 

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden of een transactie 
waarbij een alleen casco verzekerde dure auto tot zekerheid wordt 
overgedragen voor de lening die de eigenaar heeft afgesloten om de 
reparatie te financieren onder de Pandhuiswet of onder de WCK valt, en, 
in het laatste geval, of de auto als zekerheid toegelaten is. De 
Pandhuiswet is niet van toepassing omdat er een lening verstrekt is die 
een terugbetalingsregeling kent. Bovendien blijft de auto in het bezit van 
de kredietnemer en is er geen pandhuis bij de transactie betrokken. 
Omdat de auto op het tijdstip van het aangaan van de transactie al in het 
bezit is van de verzekerde, is het ingevolge artikel 40 WCK niet toege-
staan bedoelde auto tot zekerheid over te dragen. 

6. Toetreding tot en verblijf op de markt 

De leden van de C.D.A. fractie meenden dat de adviescommissie de 
gelegenheid moet krijgen om advies uit te brengen over de VFN-erecode. 
Wij wijzen erop dat de Commissie WCGK reeds op 30 november 1984 
heeft geadviseerd over hantering van de normen van de Erecode bij het 
toezicht op grond van de WCGK (zie verslag van de Commissie over de 
jaren 1984-1985, bladzijde 33 en verder). Wij hebben er uiteraard geen 
bezwaar tegen dat de adviescommissie in haar nieuwe samenstelling, op 
eigen initiatief, haar oordeel geeft over de hantering van deze normen in 
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het kader van de WCK, doch strikt nodig lijkt ons dit niet. Wel zullen wij 
bevorderen dat de commissie haar zienswijze kan geven over eventuele 
wijzigingen van de erecode voor zover deze zouden kunnen leiden tot 
aanpassing van het mede op basis van de erecode uigeoefende toezicht. 

In de reactie op de stelling van deze leden dat de voorgestelde 
regeling voor de RABO-organisatie hen redelijk voorkwam, verwijzen wij 
naar de tweede nota van wijziging, onder 3 en 5 tot en met 9, waar wij 
dit onderwerp hebben geregeld. 

De leden van de fractie van het C D A . wilden gezegd hebben dat een 
adequaat functioneren van de WCK staat of valt met optimale controle 
en toezicht. Wij onderschrijven dit standpunt ten volle. Op deze plaats 
merken wij op dat wij ten aanzien van de uitvoering van het toezicht 
nadere voornemens hebben; hierop wordt in paragraaf 10 van deze nota 
ingegaan. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. bleven in onzekerheid over de 
verhouding tussen erecode en WCK en vroegen waarom de adviescom-
missie niet meteen de taak krijgt te adviseren hoe het toezicht op grond 
van de erecode van de VFN en de Rabobank kan worden uitgevoerd. Zij 
vroegen zich af waarom daarmee gewacht moest worden tot daar 
aanleiding voor is. Hiervoor wezen wij er reeds op dat er in het verleden 
al sprake is geweest van advisering door de huidige WCGK-commissie. 
Met de opmerking op bladzijde 29 van de memorie van antwoord, 
waarop deze leden thans reageerden, wilden wij aangeven dat op een 
gegeven moment bij de VFN voornemens kunnen leven tot een min of 
meer ingrijpende wijziging van de Erecode. In zo'n situatie ligt het voor 
de hand dat de adviescommissie van haar opvattingen doet blijken over 
de gevolgen voor het WCK-toezicht. 

Het begrip 'goed kredietgever' is een wettelijk begrip dat met behulp 
van de normen van de erecode concreet zal worden ingevuld bij het 
toezicht op kredietgevers die onder het bereik van de WCK vallen, op 

—eenzelfde wijze als dat thans gebruikelijk is voor WCGK-vergunning-
houders. Wij menen dat advisering daarover thans niet nodig is. Een 
erecode van de Rabobank is ons niet bekend. 

Voorts vroegen deze leden op welke wijze het CVO en de VFN 
betrokken zijn geweest bij de nota van wijziging. In de eerste plaats heeft 
eerste ondergetekende een overleg gehad met vertegenwoordigers van 
het CVO dat voornamelijk in het teken stond van de wenselijkheid om 
krediet helder af te bakenen ten opzichte van het betalingsverkeer. 
Verder is door ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken 
met vertegenwoordigers van het CVO in een aantal vergaderingen 
overlegd over ditzelfde onderwerp. Daarnaast is er een bespreking 
gewijd aan de onderwerpen die het CVO in haar brief aan de vaste 
Commissie voor Economische Zaken aan de orde had gesteld. Met het 
dagelijks bestuur van de VFN bestaat een regelmatig contact over aller-
hande onderwerpen die verband houden met de WCGK en het op grond 
daarvan uitgeoefende toezicht. Ook de komende wetgeving staat voor 
deze besprekingen regelmatig geagendeerd. 

7. Bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen 

7.1. Kredietbemiddeling 

De leden van de C.D.A.-fractie opperden opnieuw de mogelijkheid van 
een registratiestelsel voor kredietbemiddelaars, waarbij het initiatief van 
de VFN hen aansprak. Wij zijn geen voorstander van een wettelijk 
geregelde registratie van kredietbemiddeling aangezien naar onze 
mening de kredietgever hier aanspreekbaar is. Ook uit initiatieven van de 
VFN blijkt dat men zich bewust is van het feit dat de uiteindelijke verant-
woordelijkheid voor (de kwaliteit van) de acceptatiebeslissing bij de 
kredietgever ligt. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat het een van de eerste 
taken van de adviescommissie zou moeten zijn om te adviseren over 
normen van goed bemiddelaarschap, op gelijke voet als de normen van 
goed kredietgeverschap in de erecode. 

Omdat de WCK niet voorziet in een registratiestelsel voor bemid-
delaars, menen wij dat het niet voor de hand ligt om de adviescommissie 
een dergelijke adviesaanvraag voor te leggen. Dat zou alleen zinvol zijn, 
indien er op enigerlei wijze toezicht zou bestaan op bemiddelaars. Wij 
gaan er vooralsnog van uit dat het voldoende is dat de WCK zich concen-
treert op de kredietgevers. Ten slotte wijzen wij op artikel 8 van de 
algemene gedragsregels uit de erecode waarin de VFN-leden zich 
verplichten kritisch te letten op de betrouwbaarheid en vakbekwaamheid 
van kredietbemiddelaars. 

Verder meenden deze leden dat wij geen overtuigende argumenten 
hebben aangedragen tegen een registratiestelsel voor bemiddelaars. Er 
bestaat volgens deze leden veel onkunde bij bemiddelaars en de WCK is 
naar hun mening «zo lek als een mandje» nu er geen vorm van toezicht 
op bemiddelaars bestaat, wat deze leden betreft het liefst in de vorm van 
een vergunningstelsel, maar desnoods in de vorm van negatieve regi-
stratie. Allereerst wijzen wij op de artikelen 26, derde lid, en 27, die de 
bedrijfsvoering van bemiddelaars rechtsstreeks raken. Wij verwachten 
verder dat het aanknopen bij de eindverantwoordelijkheid van de krediet-
gever voor het acceptatiebeleid effectief zal blijken te zijn. Deze 
benadering verschaft de toezichthouder duidelijkheid, omdat voorkomen 
wordt dat bemiddelaar en kredietgever zich achter elkaar kunnen 
verschuilen als zich een geval van overcreditering of andere onregelma-
tigheden voordoen. Ook voorzien wij omvangrijke beleidslasten bij het 
opzetten van een vergunningenstelsel of registratie voor de tiendui-
zenden bemiddelaars. Bij een negatieve registratie zouden de lasten 
weliswaar beperkter kunnen blijven, maar deze zouden, zoals eerder is 
uiteengezet, toch zeker niet te verwaarlozen zijn. Ten slotte merken wij 
op dat kredietgevers er op grond van de zelfregulering hypotheken op 
zullen toezien dat bemiddelaars zich aan de relevante voorschriften 
houden. 

Deze leden legden tevens een relatie tussen het toezicht op bemid-
delaars en een zetel in de adviescommissie. Wij menen dat bemiddelaars 
een zo belangrijke factor zijn bij de totstandkoming van krediettrans-
acties, dat zij in ieder geval in de adviescommissie een zetel dienen te 
krijgen. Wij gingen hierop reeds in op bladzijde 50 van de memorie van 
antwoord. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen verder aan de hand van 
welke criteria zal worden getoetst of regeling van de provisie bij driepar-
tijenhuurkoop geboden is. In haar brief van 8 juni 1988 aan de vaste 
Commissie voor economische zaken heeft de VFN aangeboden om 
samen met de overheid te zoeken naar een oplossing analoog aan 
andere vormen van zelfregulering. Wij menen dat, waar de provisiere-
geling door het bedrijfsleven zelf tot stand is gebracht, het primair de 
taak is van de bedrijfstak om deze te handhaven en waar nodig, nader 
vorm te geven. Eerst indien het niet mogelijk zou zijn om een voldoende 
marktdekkende regeling te handhaven komt regeling van overheidswege 
aan de orde. Datzelfde geldt indien de provisieregeling niet of niet langer 
voldoet aan doelstellingen van algemeen belang die daarmee worden 
beoogd. 

De leden van de fractie van D66 waren er nog niet van overtuigd dat 
een (negatief of positief) registratiestelsel voor kredietbemiddelaars kan 
worden gemist. In dit verband wezen deze leden op een brief van de 
NVF, de Nederlandse Vereniging van financieringsadviseurs, waarin een 
positief registratiestelsel wordt bepleit. In antwoord hierop stellen wij dat 
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deze brief, overigens zonder nadere argumentatie, slechts positieve 
registratie van gevolmachtigde bemiddelaars noemt. Niet wordt aange-
geven waarom een dergelijke registratie in concreto zinvol zou zijn. Nog 
minder dan bij andere bemiddelaars achten wij een stelsel van positieve 
registratie voor gevolmachtigde bemiddelaars zinvol, omdat de binding 
van deze bemiddelaars met de kredietgever relatief sterk is. Wij zien 
derhalve geen reden thans van ons eerder ingenomen en uitvoerig 
gemotiveerd standpunt af te stappen. 

7.2. Behandeling van kredietaanvragen 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat handhaving van de onder-
grens van f 2 000 voor het inwinnen van genoegzame inlichtingen het 
eerder door hen aan de orde gestelde probleem van het postorderkrediet 
laat voortbestaan. Zij erkenden dat het aanleggen van een dossier in deze 
sfeer bezwaarlijk kan zijn, maar vroegen zich af of binnen de 
gedragscode andere oplossingen mogelijk zijn. In reactie hierop delen wij 
mede dat ook beneden de f 2 000 genoegzame inlichtingen moeten 
worden ingewonnen, zie memorie van toelichting bladzijde 82. In het 
overleg met de Nederlandse Postorderbond (NPB) is ook het acceptatie-
beleid ter sprake gekomen. Van de zijde van de branche is te kennen 
gegeven dat het aanleggen van dossiers voor dergelijke kleine trans-
acties tot onevenredig hoge kosten van het krediet zou leiden. Gelet op 
de aanpassing van het maximumtarief voor de postorderbranche, 
hetgeen leidt tot verscherping van het acceptatiebeleid, zie hierna onder 
8.3., menen wij dat er thans geen aanleiding bestaat om in de sfeer van 
het schriftelijk inwinnen van inlichtingen stringentere eisen te stellen. 

De leden van de P.v.d. A-fractie zagen niet in waarom kredietgevers 
wel inlichtingen moeten inwinnen maar niet verplicht kunnen worden tot 
het verstrekken van nader inzicht in het kader van een vanaf het tweede 
krediet met de aanvrager te voeren gesprek over de budgettaire 
gevolgen voor de consument. Zij vroegen wat de reële kosten zouden zijn 
van een dergelijke vorm van voorlichting. Wat de eerste opmerking van 
deze leden betreft mogen wij verwijzen naar pagina 37 van de memorie 
van antwoord waar wij een grens hebben getrokken tussen de inlich-
tingen in het kader van het acceptatiebeleid en advisering van de krediet-
aanvrager. 

Wij zijn niet in staat een inschatting te maken van de kosten van een 
gesprek dat deze leden zich voorstellen. Wij zijn niet bekend met de 
hoeveelheid tijd die een mondeling te presenteren analyse vergt, de 
deskundigheid van het personeel dat de kredietgever moet inzetten en de 
kosten van de programmatuur die ontwikkeld moet worden. Ten slotte 
wijzen wij erop dat verschillende kredietgevers in het geheel geen directe 
contacten met cliënten hebben. 

Sprekend over het bewandelen van een juiste middenweg bij het 
inwinnen van inlichtingen, vroegen deze leden of de kredietgever alle 
door de kredietaanvrager verstrekte informatie op haar juistheid moet 
controleren of dat hij er van mag uitgaan dat de aanvrager de informatie 
naar waarheid heeft verstrekt. De kredietgever is verplicht genoegzame 
inlichtingen in te winnen, maar hij hoeft niet alle informatie te contro-
leren. Daarbij heeft de kredietgever er ook zelf belang bij belangrijke 
inkomensbestanddelen en grote uitgavenposten te controleren. 
Bestaande kredietverplichtingen worden getoetst bij het BKR. Dit is ook 
thans gebruikelijke praktijk onder de WCGK. Dit neemt niet weg dat van 
de kredietnemer verwacht mag worden, op grond van diens algemene 
verplichting zorgvuldig te handelen, dat hij de benodigde gegevens voor 
de beoordeling van zijn kredietwaardigheid naar waarheid verstrekt. De 
kredietgever hoeft niet alle informatie over de uitgaven te controleren. 
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Wij wijzen ook op de privacy aspecten. Hij kan doorgaans volstaan met 
het checken van de belangrijkste posten, zoals de woonlasten en 
eventuele alimentatieverplichtingen. De hoogte van de ziektekosten-
verzekeringpremie is, afhankelijk van de dekking, doorgaans wel af te 
leiden uit het inkomen, en behoeft inderdaad niet altijd gecontroleerd te 
worden. Wij menen dat partijen hier geen tegengestelde belangen 
hebben. 

Tevens vroegen deze leden zich af hoe het inschakelen van de rechter 
bij onjuiste invulling van gegevens zich verhoudt tot de wens van het 
kabinet om de werkdruk van de rechterlijke macht te verminderen. Op 
grond van de opgedane ervaring met het WCGK-toezicht, menen wij dat 
het zodanig onjuist invullen van het aanvraagformulier dat inschakeling 
van de burgerlijke rechter bij ontbinding van de overeenkomst en de 
strafrechter bij het delict valsheid in geschrifte is aangewezen, niet in die 
mate voorkomt in Nederland dat daarvan een substantiële verzwaring 
uitgaat op de belasting van de rechterlijke macht. Wij verwachten niet 
dat dit na de invoering van de WCK zal veranderen. 

Deze leden hadden begrip voor het CVO-VFN standpunt dat de gang 
naar de rechter bij valse loonstrookjes, fictieve werkgeversverklaringen 
en dergelijke soms bezwaarlijk kan zijn. Wij menen dat het onvermijdelijk 
is dat in deze gevallen een strafrechtelijke benadering gehanteerd wordt. 
Ook is ontbinding van de overeenkomst door de rechter mogelijk, 
bijvoorbeeld op grond van dwaling of bedrog. 

De hier aan het woord zijnde leden verzochten nog eens grondig de 
samenhang te bezien tussen deze problematiek en de werklast, de 
privacybescherming, bescherming van bezit tegen directe opeisbaarheid 
en afhoudendheid van kredietgevers bij enigszins risicovolle kredietver-
lening. Wij hebben ernaar gestreefd de verschillende genoemde 
belangen op een verantwoorde wijze ten opzichte van elkaar af te wegen. 
De kredietgever moet genoegzame inlichtingen inwinnen, de aanvrager 
moet het mogelijk maken dat zijn wederpartij deze inlichtingen verkrijgt, 
met eerbiediging van zijn privacy. 

In verband met de lasten voor het bedrijfsleven en de privacy van de 
burger willen wij een verduidelijking geven van de laatste alinea op 
bladzijde 38 van de memorie van antwoord, waar de controle door 
kredietgevers van vaste lasten van de consument ter sprake komt. De 
kredietgever zal vragen moeten stellen over de woonlasten, de gezinssa-
menstelling en alimentatieverplichtingen. In beginsel mag hij daarbij 
uitgaan van de juistheid van de opgave van de kredietnemer, tenzij diens 
opgave duidelijk afwijkt van hetgeen algemeen gebruikelijk is. Van een 
kredietgever mag immers enig inzicht verlangd worden in bijvoorbeeld de 
huurpijzen in een bepaalde wijk en de normen voor alimentatie. Bij opval-
lende afwijkingen ten opzichte van hetgeen gebruikelijk is, zal de krediet-
gever eerder controle moeten uitoefenen op de aangeleverde gegevens. 

De verplichting tot het inwinnen van inlichtingen heeft ten doel de 
acceptatiebeslissing van de kredietgever verantwoord te laten plaats-
vinden. Dit impliceert dat de aanvrage moet worden afgewezen, als 
vaststaat dat de kredietnemer niet in staat zal zijn de verplichtingen uit 
de kredietovereenkomst te voldoen. Wij verwijzen verder naar onze 
beschouwingen op de bladzijden 43-44 van de memorie van antwoord 
over de samenhang tussen slordig en onjuist invullen en directe opeis-
baarheid. Over de privacy-aspecten schreven wij eerder op bladzijde 38 
van de memorie van antwoord. Ook gingen wij al eerder in op de relatie 
tussen het verstrekken van inlichtingen voor de kredietnemer en de 
acceptatiebeslissing van de kredietgever, zie deze nota onder 7.2. 
Overigens hebben wij niet de indruk dat het in Nederland voor consu-
menten te moeilijk is om krediet te krijgen. Wij menen dat het 
wetsvoorstel in zijn huidige vorm op een afgewogen wijze de verschil-
lende belangen in ogenschouw heeft genomen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 785, nr. 12 26 



8. De krediettransactie 

8.1. Het aangaan van de transactie 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden accepteren dat er een lichter 
administratief regime geldt voor transacties tot f 2 000, maar vonden de 
kritische aandacht, waarvan wij gewag maakten in de memorie van 
antwoord, op het gebied van het 'ongevraagd verlenen van krediet' 
onvoldoende. De totstandkoming van een transactie zou uit schriftelijke 
stukken moeten blijken. De wijze van totstandkoming van krediettrans-
acties hebben wij ter sprake gebracht in het overleg met de Nederlandse 
Postorderbond. Dezerzijds zijn vraagtekens gezet bij de praktijk dat een 
aanvrager die aangeeft dat hij contant zal betalen, maar vervolgens een 
niet volledige betaling verricht, vrijwel automatisch als kredietnemer 
wordt aangemerkt. Wij hebben gesteld dat dit zich niet goed verdraagt 
met de wijze waarop krachtens het regime van de WCK een krediettrans-
actie tot stand dient te komen. Daarbij behoort een kredietgever zich 
immers van tevoren te vergewissen van de kredietwaardigheid van de 
aanvrager. De postorderbedrijven zullen de thans gebruikelijke praktijk 
dan ook in die zin dienen aan te passen dat krediet eerst na wederzijdse 
uitdrukkelijke wilsovereenkomst zal worden verleend. 

Hiermee hebben wij ook de vragen van de leden van de D66-fractie 
beantwoord over het «klakkeloos» aannemen van postorderbedrijven dat 
iemand krediet wil. 

8.2. Nietigheden 

De leden van de C.D.A.-fractie hielden hun bezwaar tegen vervroegde 
opeisbaarheid bij overlijden. Zij vroegen of de kredietgever niet onnodig 
in bescherming wordt genomen. Wij wijzen op onze argumentatie op 
bladzijde 55 van de memorie van toelichting. Kredietgevers moeten een 
terughoudend gebruik van deze bevoegdheid maken en deze eerst uitoe-
fenen indien zij gegronde vrees hebben dat de nabestaanden de 
betalingsverplichtingen niet nakomen. Overigens zullen zich hier weinig 
problemen voordoen, aangezien het gebruikelijk is dat een dekking voor 
het overlijdensrisico in de overeenkomst ligt besloten. Indien partijen er 
echter voor kiezen om het overlijdensrisico niet af te dekken brengt die 
keuze naar ons inzicht mee dat de kredietgever in beginsel tot opeising 
moet kunnen overgaan bij overlijden van de oorspronkelijke krediet-
nemer, namelijk omdat hij daartoe een te honoreren belang kan hebben. 
Enkele gevallen waarin daarvan sprake is zijn door ons in de memorie van 
antwoord, bladzijde 42, weergegeven. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen om een reactie over de mate 
waarin het gebruikelijk is om het overlijdensrisico te verzekeren, met 
name bij grotere kredieten. In het merendeel van de contracten komt de 
clausule voor dat het restant van de schuld wordt kwijtgescholden bij 
overlijden, mits er op dat moment geen achterstand bestaat. Ook verze-
kering is dikwijls mogelijk. Wij hebben dit aspect onder de WCGK 
overigens niet kwantitatief geanalyseerd. 

Met bovenstaand standpunt hebben wij tevens een reactie gegeven op 
opmerkingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie over overlijden als 
opeisingsgrond. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden enerzijds ernstige beden-
kingen tegen directe opeising van het krediet indien een kredietnemer op 
een ander terrein fraudeert, maar meenden anderzijds dat risicover-
mijdend gedrag van kredietgevers niet al te zeer moest worden 
bevorderd. Zij konden zich verenigen met de gemaakte afweging, maar 
wensten nog een aanvullende beschouwing naar aanleiding van punt 6 
van het betoog van het CVO en de VFN. In bedoelde brief van 8 juni 
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1988 pleitten het CVO en de VFN voor zes nieuwe opeisingsgronden, te 
weten surséance van betaling van de kredietnemer, verloren gaan of 
gedeeltelijke beschadiging van de zekerheid, het niet nakomen van enige 
verplichting van de kredietnemer van de kredietovereenkomst of van een 
andere overeenkomst die deze met de kredietgever heeft, het 
verstrekken van onjuiste inlichtingen, beslaglegging bij de kredietnemer 
en diens ondercuratelestelling. 

Bij een beoordeling van genoemde omstandigheden willen wij voorop 
stellen dat directe opeising van het krediet door de kredietgever een ver 
strekkende bevoegdheid is die hem slechts in uitzonderlijke gevallen 
dient te worden toegestaan. Beide partijen nemen bij de overeenkomst 
plichten op zich en verkrijgen rechten. Een evenwichtige benadering in 
dezen is volgens ons dat de toe te laten sanctie op niet-naleving van 
verplichtingen in verhouding dient te staan tot het belang van de in casu 
niet nagekomen verplichting. Voor de kredietnemer is in feite de belang-
rijkste verplichting het terugbetalen van het krediet en het voldoen van 
rente. Dat leidt ons met betrekking tot directe opeisbaarheid tot de 
hoofdregel dat het de kredietgever niet kan worden toegestaan het 
krediet direct op te eisen zolang de kredietnemer aan zijn betalingsver-
plichtingen blijft voldoen. Directe opeising zal de kredietnemers vrijwel 
altijd voor betalingsmoeilijkheden plaatsen. Om deze reden kent artikel 
33, onder c, slechts een beperkt aantal opeisingsgronden. De belang-
rijkste is de grond, genoemd onder c, ten eerste: bij een achterstand van 
ten minste twee termijnen mag de kredietgever overgaan tot directe 
opeising van het restant van de schuld. Deze opeisingsgrond is mede van 
groot belang voor de door CVO en VFN bedoelde gevallen. Na twee 
termijnen achterstand kan hij overgaan tot directe opeising van het 
restant. Bij deze benadering, die algemeen wordt onderschreven door de 
fracties, zien wij geen aanleiding voor de uitbreiding van het aantal 
opeisingsgronden. Wij zien dan ook geen aanleiding om ons standpunt 
dienaangaande te wijzigen. Overigens kunnen wij niet onderschrijven wat 
de hier aan het woord zijnde leden opmerken over risicomijdend gedrag 
van kredietgevers. Als bijvoorbeeld blijkt dat een aanvrager heeft 
geknoeid met zijn gegevens, zal het in het algemeen redelijk zijn dat de 
kredietgever hem weigert als kredietnemer, dan wel, als er al een 
contract tot stand is gekomen, zich tot de rechter wendt om de overeen-
komst te ontbinden. 

8.3. Maximumtarief 

De leden v^n de P.v.d.A.-fractie vroegen om enig inzicht in de kosten-
structuur van kredieten tot f 5 000. Met name wilden zij weten of het de 
bedoeling is dat bij persoonlijke leningen en bij doorlopende kredieten 
afsluit- en administratiekosten worden geacht inbegrepen te zijn in het 
maximumtarief. Wij antwoorden hierop bevestigend. Het huidige 
maximumtarief ingevolge de WCGK, dat is uitgedrukt in een periodiek 
rentepercentage, omvat alle kosten. Bij te late betaling mag daarnaast 
een zogenoemde «vertragingsvergoeding» in rekening worden gebracht 
die eveneens aan een maximum is gebonden en niet hoger mag zijn dan 
het overeengekomen periodieke rentepercentage bij reguliere betaling. 
Voor het overige mogen niet apart vergoedingen voor kosten als door 
deze leden bedoeld in rekening worden gebracht. Zoals eerder uiteen-
gezet zal onder de WCK geen andere benadering worden gekozen, wat 
inhoudt dat, anders dan tot dusverre veelal bij postorderkredieten de 
praktijk is, geen aparte vergoedingen in de vorm van periodieke admini-
stratiekosten of buitengerechtelijke incassokosten zullen mogen worden 
berekend. 

Voorts vroegen deze leden naar de resultaten van het overleg met de 
Nederlandse Postorderbond en informeerden of het de bedoeling is een 
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onderscheid in toegestane rente te maken binnen de grenzen 0 tot 5 000 
gulden. Nadat de Nederlandse Postorderbond (NPB) haar interne 
accountantsonderzoek naar de kostenstructuur van het postorderbedrijf 
begin 1988 had afgerond is over de resultaten daarvan zijdens eerste 
ondergetekende overleg met de NPB gestart. Dit overleg is onlangs 
afgerond zodat thans op de onderhavige materie kan worden ingegaan. 
Hieronder wordt eerst samengevat weergegeven welke uitkomsten het 
accountantsonderzoek heeft opgeleverd. Daarna zullen wij de uitgangs-
punten aangeven die bij het overleg met de NPB zijn aangehouden. Ten 
slotte geven wij de uitkomsten van dit overleg weer, omvattende een 
voornemen voor een maximumtarief. 

Uit het accountantsonderzoek is gebleken dat de kostenstructuur van 
de postorderbranche op een aantal onderdelen wezenlijk verschilt van 
die van de WCGK-vergunninghouders, waarop het WCGK-maximumtarief 
is gebaseerd. In de eerste plaats zijn de zogenoemde «vaste» kosten, 
uitgedrukt in een percentage van de kredietportefeuille, voor behandeling 
van kredietaanvragen, de administratie en het beheer van kredieten en 
incasso, bij postorderbedrijven aanzienlijk hoger. Dit houdt met name 
verband met het feit dat het gemiddeld verstrekt bedrag bij postorder-
krediet ongeveer f 600 bedraagt, hetgeen aanzienlijk lager is dan het 
gemiddelde WCGK-krediet, dat ongeveer f 10 000 bedraagt. Ten tweede 
is gebleken dat de verlening van krediet door postorderbedrijven een 
relatief grotere inzet van eigen vermogen vraagt dan het geval is bij 
kredietverlening door WCGK-vergunninghouders. De laatsten zijn 
meestal dochterondernemingen van financiële instellingen, waarvoor in 
de praktijk andere financieringsverhoudingen blijken te gelden. Ten derde 
bleek uit genoemd onderzoek dat de kosten als gevolg van debiteuren-
risico's aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk in de WCGK-sfeer. 

Te zamen leiden de geschetste factoren ertoe dat postorderkrediet 
tegen aanzienlijk hogere rentepercentages wordt verstrekt dan kredieten 
in de WCGK-sfeer. 

Op basis van bovenstaande gegevens is vervolgens uitgebreid overleg 
gevoerd over de vraag in welk maximumtarief een en ander zou moeten 
resulteren. Daarbij waren de volgende referentiepunten van belang. 

In de eerste plaats moet onderscheid gemaakt worden tussen kosten-
afwijkingen als gevolg van specifieke kenmerken van postorderkrediet en 
afwijkingen die verband houden met het gevoerde acceptatiebeleid. 
Onder specifieke kenmerken verstaan wij in dit verband het gegeven dat 
het gemiddelde kredietbedrag relatief laag is en de looptijd relatief kort, 
zodat de vaste kosten van de bedrijfsvoering, toegerekend aan de 
kredieten, hoger zijn dan bij het reguliere geldkrediet. Het belang van 
genoemd onderscheid vloeit voort uit de doelstelling die met het 
maximumtarief wordt beoogd. Bij de vaststelling van het tarief voor 
postorderkredieten dient rekening te worden gehouden met het feit dat 
de specialisatie op het segment van de relatief kleine, kortlopende 
kredieten in een relatief hoog vaste kostenbedrag per krediet resulteert. 
Hiervoor zal het tarief een dekking dienen te bieden, omdat onderhavige 
kredietverlening anders niet mogelijk zou zijn. Voor zover een hoger 
kostenniveau het gevolg is van het acceptatiebeleid is er, vooral ook 
gelet op de doelstelling om overcreditering te voorkomen, daarentegen 
geen reden om ten aanzien van het maximumtarief meer ruimte aan 
postorderkrediet te bieden dan bij andere vormen van consumenten-
krediet. 

In de tweede plaats is van belang dat recentelijk, per 1 mei 1988, een 
structurele opwaartse bijstelling van het WCGK-tarief heeft plaatsge-
vonden (regeling van 22 december 1988, Stcrt. 253) vanwege de positie 
van de gespecialiseerde financieringsmaatschappijen die werken met 
zogenoemde «private label cards», een kredietvorm die qua omvang van 
de gemiddeld verstrekte bedragen en looptijden goed te vergelijken is 
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met het postorderkrediet. Bedoelde wijziging was noodzakelijk omdat 
deze vorm van kredietverlening als gevolg van het Mavic-Dupree arrest 
van de Hoge Raad onder de WCGK kwam te vallen en hield de intro-
ductie in van een nieuwe kredietlimietklasse tot f 2 500 en - voor deze 
klasse - een verhoging van het maximumtarief met 4 %-punten tot 
(thans, vanwege aanpassingen aan het marktrentepeil) 22,8%. Met deze 
verhoging is bereikt dat rekening wordt gehouden met de ten opzichte 
van het reguliere geldkrediet afwijkende omvang en looptijd van onder-
havige kredieten. Wat betreft het acceptatiebeleid zijn echter dezelfde 
normen aangehouden als die, welke gelden voor andere 
WCGK-kredieten. Dit betekent dat de aangebrachte verhoging het de 
betrokken groep kredietgevers niet mogelijk zal doen zijn om grotere 
kredietrisico's te aanvaarden dan bij andere vormen van consumenten-
krediet. Voor het postorderkrediet betekent een en ander dat een verdere 
verhoging slechts verband zal dienen te houden met het ten opzichte van 
kredietverlening op basis van credit cards lagere gemiddelde krediet-
bedrag. 

Een derde uitgangspunt van overleg is geweest het incorporeren in het 
tarief van alle met het krediet verband houdende kosten. In de postorder-
branche is het gebruikelijk dat naast een periodiek rentepercentage 
afzonderlijk kosten in rekening worden gebracht. Een voorbeeld vormen 
buitengerechtelijke incassokosten bij niet-betaling. 

Na overleg met de NPB zijn wij voornemens om te bevorderen dat 
onder het regime van de WCK, het maximumtarief, uitgedrukt in effec-
tieve kredietvergoedingspercentages op jaarbasis, voor de kredietlimiet-
klasse tot f 2 500 wordt vastgesteld op 25,9 % en boven de f 2 500 op 
19,9%; voor deze percentages geldt 1 april 1989 als peildatum voor het 
niveau van de component voor passieve financiering. Ten opzichte van 
het per 1 april geldende WCGK-tarief impliceren deze tarieven een 
verhoging van respectievelijk 3%-punten (in de limietklasse tot f 2 500) 
en 1,5%-punten (in de limietklasse van f 2501 tot f 5 000). 

Ter toelichting op dit voornemen merken wij het volgende op. Zoals 
aangegeven dient bij de vaststelling van het tarief rekening te worden 
gehouden met de hiervoor geduide specifieke kenmerken van het postor-
derbedrijf, die leiden tot een relatief hoge vaste-kostenopslag op het 
rentetarief. Weliswaar is het maximumtarief in verband met de toepasse-
lijkheid van de WCGK op kredietverlening met gebruikmaking van 
«private label cards» reeds verhoogd, doch deze aanpassing is niet 
voldoende omdat het gemiddelde kredietbedrag in de postorderbranche 
ongeveer een derde lager ligt (ongeveer f 1 000 tegenover f 600). Voorts 
moet ermee rekening worden gehouden dat de invoering van de WCK 
met name vanwege de eisen die gesteld worden aan een zorgvuldig 
acceptatiebeleid, voor de postorderbedrijven een kostenverhogende 
werking zal hebben, juist vanwege de genoemde specifieke kenmerken. 
Zou de in verband met voorgaande overwegingen nodige opwaartse 
bijstelling achterwege blijven, dan moet worden gevreesd dat deze vorm 
van kleingoederenkrediet niet meer rendabel verstrekt kan worden. 

Ten opzichte van de thans gebruikelijke tarieven in het postorderbedrijf 
brengt de thans voorgenomen tariefstelling een belangrijke aanpassing 
met zich mee. Dat moge blijken uit het volgende overzicht. 

Thans gebruikelijke postordertarieven Voorgenomen 
maximumtarief 

Tot f 2 500: gemiddeld 30 %, maximaal 40% 25,9% 
Van f 2 501 tot f 5 000: gemiddeld 25 %, maximaal 30% 19,9% 
Gemiddelde portefeuille: gemiddeld 28,6% plm. 24 % 

NB de aangegeven percentages zijn effectieve rentepercentages op jaarbasis. 
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Bij het bovenstaande verdient nadrukkelijk aantekening dat in de thans 
gehanteerde tarieven niet besloten zijn de buitengerechtelijke kosten bij 
niet-betaling, die afzonderlijk in rekening gebracht worden. Deze kosten 
bedragen normaliter 15 % van de op het moment van niet-betaling 
bestaande vordering, vermeerderd met een vast bedrag aan administra-
tiekosten. Zoals uit het overzicht blijkt houdt het voorgenomen tarief op 
zichzelf reeds een gemiddelde neerwaartse bijstelling in van ongeveer 5 
%-punten ten opzichte van de thans gebruikelijke tarieven voor postor-
derkrediet. Omdat het maximumtarief alomvattend is en derhalve niet 
toelaat dat naast de rente afzonderlijke kosten worden berekend, impli-
ceert de voorgenomen tariefstelling realiter een grotere bijstelling. 

Wij menen dat het aangegeven voornemen voldoet aan de verschil-
lende uitgangspunten en randvoorwaarden, die wij eerder noemden. 
Enerzijds wordt terdege rekening gehouden met specifieke kenmerken 
van het postorderkrediet, anderzijds brengt het voorgestane maximum-
tarief mee dat postorderbedrijven tot een aangepast acceptatiebeleid 
zullen dienen te komen; door de NPB is zulks ook onderkend. Zij heeft 
voorts aangegeven dat ons tariefvoornemen weliswaar een belangrijke 
inspanning zal vergen maar niettemin werkbaar zal zijn. 

Wij zullen ons hiervoor genoemde voornemen in het kader van een 
algeheel voorstel voor een maximumtarief voorleggen aan de Advies-
commissie-WCK, die ook over onderhavige uitvoeringsmaatregel zal 
dienen te adviseren. Op dit moment kunnen wij over dit algehele voorstel 
alvast het volgende aangeven. In de memorie van toelichting is gesteld 
dat de invoering van het WCK-tarief een verhoging van het gemiddelde 
maximumtarief van 1 a 1,5%-punt zal betekenen ten opzichte van het 
WCGK-tarief. De verhoging in verband met het onder de WCK vallen van 
postorderkrediet zal, mede vanwege het feit dat de kleine, kortlopende 
kredieten in het totaal van het consumentenkrediet inmiddels een 
betekenende factor zijn geworden, te zamen met de nog te corrigeren 
«onderdekking» in andere klassen van het tarief met relatief lage krediet-
sommen en korte looptijden en in combinatie met continuering van de 
«overdekking» in de overige klassen, ertoe leiden dat genoemde gemid-
delde stijging optreedt. 

De leden van de V.V.D. fractie vroegen of het geen aanbeveling 
verdient om criteria voor de berekening van het maximumtarief in de wet 
zelf op te nemen. Wij willen erop wijzen dat artikel 35, eerste lid, de 
norm geeft voor de vaststelling van het maximumtarief, namelijk het 
tegengaan van het aanvaarden van te grote risico's door kredietgevers. 
Hiermee wordt een verbetering bereikt ten opzichte van de huidige 
WCGK waar de normstelling voor het maximumtarief minder duidelijk is. 
Aan het opnemen van meer gedetailleerde criteria in de wet zelf kleeft 
naar onze mening het bezwaar dat de mogelijkheden om met in de loop 
van tijd veranderende omstandigheden rekening te houden sterk beperkt 
zouden worden. Vandaar dat, evenals onder de WCGK het geval is, 
voorzien is in een delegatiebevoegdheid. Zulks heeft steeds bevredigend 
gefunctioneerd, ook al omdat de vaststelling van het maximumtarief 
onderworpen is aan advisering door de adviescommissie waarin alle 
belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. 

De vraag van deze leden of thans meer zekerheid is te geven over de 
maximering van de kredietvergoeding voor postorderbedrijven menen wij 
met het voorgaande te hebben beantwoord. Deze leden meenden dat 
bedacht moet worden dat nu voor het eerst voor goederenkredieten een 
maximumtarief zal gelden en dat bij het hanteren van het maximumtarief 
in elk geval als uitgangspunt moet gelden dat het tarief minstens kosten-
dekkend zal moeten zijn, ook voor de relatief dure kleinere kredieten. 
Hierbij plaatsen wij twee kanttekeningen. In de eerste plaats zal niet met 
de WCK voor het eerst een maximumtarief voor goederenkredieten 
gelden, omdat als gevolg van het arrest Mavic-Duprée drie-partijenkre-
diettransacties tot veertigduizend gulden, waarvan voorheen werd aange-
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nomen dat deze onder de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (WAS) 
vielen, thans aan het maximumtarief van de WCGK moeten voldoen. Dit 
betekent dat het overgrote deel van de krediettransacties die dienen ter 
financiering van goederen reeds onder een maximumtarief vallen. In de 
tweede plaats begrijpen wij de opmerkingen van deze leden inzake 
kostendekkendheid van relatief dure kleine kredieten aldus, dat zij het 
met ons eens zijn dat ten aanzien van kostenafwijkingen die geen 
verband houden met genoemde factoren maar de resultante zijn van het 
acceptatiebeleid niet zouden dienen te leiden tot aanpassing van het 
maximumtarief. 

De leden van de V.V.D.-fractie uitten hun bezwaar tegen het opnemen 
van incassokosten in het maximumtarief en achtten onze afwijzing 
daarvan niet overtuigend. Onder instemming met ons uitgangspunt dat 
alle kosten bij behoorlijke nakoming in het maximumtarief begrepen 
dienen te zijn meenden deze leden dat incassokosten een andersoortig 
karakter hebben omdat zij pas bij wanprestatie verschuldigd worden, 
door degenen die in gebreke blijven veroorzaakt worden en door dezen 
dan ook zelf gedragen dienen te worden. 

Ter nadere motivering van ons eerder ingenomen standpunt, dat alle 
kosten, daaronder begrepen incassokosten, inbegrepen dienen te zijn in 
het maximumtarief, merken wij het volgende op. Wij gaan er van uit dat 
het niet nakomen van verplichtingen inzake krediettransacties in de regel 
zal voortvloeien uit onmacht van de debiteur om te betalen en geen 
kwade trouw of opzet zal zijn. Hiervan uitgaande achten wij het 
ongewenst om toe te laten dat kredietnemers die in een problematische 
schuldsituatie zijn geraakt, nog eens worden aangeslagen voor buitenge-
rechtelijke incassokosten. Wij achten het dan ook redelijk om in plaats 
van individuele doorbelasting het principe van collectieve verdeling van 
onderhavige kosten over alle kredietnemers toe te passen. Dat nu wordt 
bereikt door de buitengerechtelijke incassokosten deel te doen uitmaken 
van het maximumtarief, zoals onder de WCGK steeds het geval is 
geweest. Aangezien ook een benadering waarbij een maximum wordt 
gesteld aan incassokosten onvoldoende recht doet aan bovengenoemde 
overwegingen zijn wij van deze suggestie van de leden van de 
V.V.D.-fractie geen voorstander. 

Aan artikel 34, onder b, van het wetsvoorstel zal een zodanige 
uitvoering worden gegeven dat de vergoeding die de kredietgever mag 
bedingen ingeval van niet-betaling wordt gemaximeerd in een periodiek 
percentage, dat gelijk is aan de overeengekomen kredietvergoeding bij 
reguliere betaling. Dit systeem wordt thans bij de WCGK toegepast en 
blijkt een voldoende «prikkel» voor debiteuren te zijn om niet nalatig te 
blijven in de nakoming. 

Deze leden menen dat wij ten onrechte incassokosten als onderdeel 
van het wanbetalingsrisico beschouwen omdat eerstgenoemde kosten in 
tegenstelling tot laatstgenoemde niet over alle kredieten moeten worden 
omgeslagen, maar individueel verhaalbaar zijn. Hiervoor gaven wij reeds 
aan een individueel verhaal van incassokosten bezwaarlijk te vinden. Er is 
geen reden dat incassokosten, anders dan het directe risico van wanbe-
taling, niet schattenderwijs bepaald kunnen worden. Dat zulks mogelijk is 
blijkt reeds uit het feit dat buitengerechtelijke incassokosten bij overeen-
komst vastgesteld worden op een vast percentage - dit is gebruikelijk 
15% van de gehele vordering - en veelal verhoogd worden met een 
bedrag aan administratiekosten. Reeds uit de geschetste gangbare 
praktijk blijkt dat bedoelde kosten heel wel te schatten zijn en derhalve 
na combinatie met een eveneens bepaalbaar risico van wanbetaling 
kunnen worden «omgeslagen» in een opslag op het voor alle krediet-
nemers te betalen rentetarief. Hieraan voegen wij toe dat het integrale 
vergoedingenkader van het maximumtarief bepalend is voor de krediet-
risico's die kredietgevers bedrijfseconomisch verantwoord kunnen 
nemen. Indien incassokosten in rekening zouden mogen worden 
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gebracht betekent dat een verruiming van het vergoedingenkader en 
derhalve van de mogelijkheden risico's te aanvaarden. Op dit effect 
doelden wij toen wij in de memorie van antwoord schreven dat hier 
afbreuk dreigt te worden gedaan aan de doelstelling van het maximum-
tarief dat beoogt kredietrisico's te beperken. 

De leden van de fractie van D66 vreesden dat de hoge tarieven van het 
postorderkrediet maatgevend zullen worden voor het maximumtarief van 
de WCK. Met de hiervoor gegeven antwoorden aan andere fracties 
hopen wij tevens de vrees van deze fractieleden te hebben weggenomen. 

Deze leden vroegen voorts inzicht in de hoogte van het rentetarief dat 
door de grote postorderbedrijven wordt gehanteerd, zulks in relatie tot 
het WCGK-maximumtarief in de desbetreffende kredietklasse. Hierop 
antwoorden wij dat thans gebruikelijk door postorderbedrijven een 
percentage tussen 25 en 30 % effectieve rente op jaarbasis wordt 
gehanteerd en dat het relevante WCGK-maximumtarief thans 22,8 % 
effectieve rente op jaarbasis is. Gemiddeld zal het verschil derhalve rond 
5%-punt effectieve rente op jaarbasis bedragen. 

8.4. Zakelijke zekerheden 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met het beleid ten 
aanzien van de beperkte toelaatbaarheid van zakelijke zekerheden. Zij 
hadden er geen behoefte aan de kredietgever in staat te stellen om bij 
het in gebreke blijven van de kredietnemer inzake een lening voor een 
boot, de auto in beslag te nemen. Wij nemen aan dat deze leden hun 
instemming betuigen met de regeling van de exclusieve positie die de 
crediteur heeft bij zakelijke zekerheid en niet beogen af te wijken van het 
algemene beslagrecht op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. Tussen exclusieve verhaalspositie en algemeen beslagrecht 
moet een onderscheid gemaakt worden, zie pagina 48 van de memorie 
van antwoord. Voorts vroegen deze leden of een boot die vanaf het 
casco opgebouwd wordt, als zekerheid kan worden overgedragen. 

Het criterium dat artikel 40, eerste lid, inhoudt voor de toelaatbaarheid 
van eigendomsoverdracht tot zekerheid, bestaat daarin dat de desbetref-
fende zaak door de kredietnemers met het geleende geld moet worden 
aangeschaft dan wel dat het genot van die zaak ingevolge de krediet-
transactie aan de kredietnemer moet worden verschaft. In het door de 
P.v.d.A."fractieleden genoemde voorbeeld lijkt noch het een, noch het 
ander aan de orde te zijn. De boot bestaat immers nog niet op het 
tijdstip van aangaan van de transactie. Hier spelen de omstandigheden 
van het geval een rol, zodat in twijfelgevallen de rechter een oordeel zal 
moeten geven of deze vorm van zekerheidsstelling in strijd is met artikel 
40. In de praktijk wordt in dergelijke gevallen dikwijls gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om hypotheek te vestigen op een - te boek gesteld -
schip in aanbouw, alsmede, na voltooiing van dat schip, op het als 
zodanig te boek gestelde schip. Op grond van artikel 4, eerste lid, onder 
f, is de wet op dergelijke transacties niet van toepassing. 

9. Adviescommissie 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. handhaafden hun eerdere 
stelling dat alleen vertegenwoordigers uit de kredietwereld in de advies-
commissie zitting behoren te nemen op wie de WCK van toepassing is. 
Wij hebben hiervoor onder 5.1.2, respectievelijk 7.1. reeds uiteengezet 
dat ook voor de GKB's en de bemiddelaars een zetel behoort te worden 
gereserveerd, ongeacht de intensiteit van de regelgeving die voor deze 
instellingen geldt. 

De leden van de V.V.D. fractie leek het raadzaam een zetel in de 
adviescommissie te reserveren voor vertegenwoordigers van het 
(klein)goederenkrediet. Zij dachten daarbij aan de NPB als representa-
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tieve organisatie. Wij erkennen de eigen positie van de verstrekkers van 
(klein) goederenkrediet. Behalve aan postorderbedrijven denken wij 
hierbij aan credit card- en private label card-ondernemingen. Het goede-
renkrediet, dat lange tijd een sterk afnemende betekenis had, is door de 
activiteiten van genoemde instellingen weer volop in opkomst. Wij 
zeggen gaarne toe te zullen bevorderen dat dit deel van de branche een 
duidelijk herkenbare plaats in de adviescommissie krijgt. 

Voor onze reactie op de opmerking van de leden van de fractie van 
D66 over de positie van de GKB's in de adviescommissies verwijzen wij 
naar hetgeen wij onder 5.1.2. opmerkten over de plaats van de GKB's in 
de adviescommissie. 

10. Toezicht 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het kabinet overweegt om 
met regelgeving te komen op het terrein van mala fide praktijken van 
incassobureaus, of dat ook hier meer vertrouwen bestaat in zelfregu-
lering, en indien dit laatste het geval is, wat concreet wordt ondernomen. 
Op het eerste deel van deze vraag antwoorden wij dat het niet in het 
voornemen ligt om voorstellen voor een wettelijke regeling te doen. Voor 
het onderhavige terrein - de gevallen waarin een kredietgever vorde-
ringen aan een incassobureau uit handen geeft - achten wij de wense-
lijkheid van een wettelijke regeling als door deze leden bedoeld, niet 
geïndiceerd. De in de WCK gehanteerde norm van «goed kredietgever» 
strekt zich uit over het gehele «traject» van de kredietverlening, dat wil 
zeggen van aanbieding van het krediet tot en met incasso van vorde-
ringen. Door het uitbesteden van werkzaamheden tijdens dit «traject» 
kan de kredietgever niet ontkomen aan de toepasselijkheid van 
genoemde norm. Wij verwijzen in dit verband naar hetgeen wij ten 
aanzien van kredietbemiddelaars hebben opgemerkt. Indien zich bij 
uitbesteding van incassowerkzaamheden laakbare gedragingen van 
incassobureaus zouden voordoen zal de kredietgever daar in het kader 
van het administratieve toezicht op kunnen worden aangesproken. 

Het antwoord op de vraag van deze leden over de implementatie van 
het toezicht, zal uit het navolgende blijken. 

In de memorie van toelichting hebben wij onze voornemens ten 
aanzien van de organisatie van het toezicht uiteengezet. Het 
WCK-toezicht heeft - zeker na het schrappen van een groot aantal straf-
sancties - overwegend een administratief karakter. Hierbij zijn voor wat 
betreft kredietgevers twee categoriën van werkzaamheden te onder-
scheiden, namelijk het opstellen van rapportages van bevindingen 
omtrent de naleving van de wet door vergunninghouders enerzijds en het 
komen tot beleidsoordelen en het zonodig treffen van administratieve 
sancties anderzijds. In de memorie van toelichting is aangegeven dat het 
in de bedoeling lag om de Economische Controledienst met de eerstge-
noemde werkzaamheden te belasten terwijl beleidsafwegingen en de 
toepassing van sancties bij het Ministerie van Economische Zaken zullen 
berusten. 

Na het uitbrengen van onderhavig wetsvoorstel hebben zich twee 
beleidsontwikkelingen voorgedaan die eerste ondergetekende hebben 
doen besluiten om de oorspronkelijke voornemens ten aanzien van het 
toezicht te herzien. Het privatiserings- en afslankingsbeleid gaven 
aanleiding om te bezien of, door inschakeling van derden, de belasting 
van het overheidsapparaat kan worden beperkt zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan een afdoende en doeltreffend toezicht. 

Van belang is dat bij het WCK-toezicht een belangrijk deel van de 
werkzaamheden ligt in de sfeer van het verzamelen van informatie 
omtrent de naleving van de wet door kredietgevers (zogenaamde 
«fact-finding»). Deze werkzaamheden kunnen als volgt worden onder-
scheiden: 

a. het verzamelen van gegevens omtrent de bedrijfsvoering; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 785, nr. 12 34 



b. vaststellen of de wetsbepalingen die een precieze en concrete 
normering inhouden zijn nageleefd; 

c. het verzamelen van informatie die voor de Minister van Econo-
mische Zaken nodig is om inzake het voldoen aan de «open» normen van 
de WCK , met name het «goed kredietgeverschap», tot oordeelsvorming 
te komen. 

Deze ondersteunende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan 
derden, terwijl het Ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk 
blijft voor de beleidsafwegingen en de beslissingen inzake het toezicht. 
In de tweede nota van wijziging zijn voorstellen vervat met de strekking 
dat deze uitbesteding langs twee sporen wordt bereikt en wel als volgt. 

In de eerste plaats zal de vergunninghouder jaarlijks aan een externe 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent opdracht moet 
geven een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek betreft de gegevens 
en de werkzaamheden, bedoeld onder a en b. hierboven. Het desbetref-
fende onderzoek beperkt zich tot die gegevens die niet kunnen leiden tot 
interpretatievragen, zoals onder andere de hoogte van de rente, de 
berekening van het effectieve rentepercentage of de vaststelling of de 
vergunninghouder verboden bedingen hanteert. Bij ministeriële regeling 
zullen de te verrichten onderzoekswerkzaamheden en de in te winnen 
informatie nader worden omschreven. Het onderzoeksverslag zal, wat de 
werkzaamheden onder b betreft, een vaststelling behelzen omtrent de 
naleving van de wet door de vergunninghouder. 

In de tweede plaats zal door eerste ondergetekende aan een accoun-
tantsmaatschap de opdracht worden gegeven om per vergunninghouder 
periodiek te rapporteren aan het Ministerie van Economische Zaken. Dat 
zal gebeuren op basis van een op de wet en op een ministeriële regeling 
gebaseerde, privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de te verrichten 
werkzaamheden, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de 
rapportage aan eerste ondergetekende zullen worden omschreven. 

De voor de rapportages te verrichten werkzaamheden door bedoelde 
accountantsmaatschap kennen drie onderdelen. Het eerste heeft 
betrekking op het hierboven omschreven onderzoek dat door een 
accountant in opdracht van de vergunninghouder zal zijn verricht. 
Vastgesteld moet worden of het voor dat onderzoek opgestelde 
draaiboek (hieronder toegelicht) geheel en op juiste wijze is gevolgd. Het 
tweede onderdeel betreft het verzamelen van informatie met betrekking 
tot de naleving van de «open» normen van de wet (zie hierboven, bij c) 
ten behoeve van het door de minister uit te oefenen toezicht. In de derde 
plaats dienen zonodig op ad hoc basis onderzoeken te worden verricht, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht omtrent het optreden van 
een vergunninghouder. 

De geschetste opzet komt er op neer dat de onder a en b aangeduide 
werkzaamheden worden verricht door een door de vergunninghouder aan 
te wijzen registeraccountant of accountant-administratieconsulent, 
terwijl door de Minister van Economische Zaken aan te wijzen accoun-
tants worden belast met de onder c genoemde activiteiten. De eerstge-
noemde uitbesteding aan een externe accountant is mogelijk en ook 
verantwoord aangezien het hier om duidelijk en objectief te omschrijven 
activiteiten gaat die volgens een gestandaardiseerde procedure 
(draaiboek) kunnen worden verricht en voorts voor deze beroepsbeoefe-
naren publiekrechtelijke beroepseisen gelden, onder meer met betrekking 
tot de onafhankelijkheid. 

Deze opzet sluit overigens goed aan bij de administratieve organisatie 
van de vergunninghouder. In het algemeen zullen kredietgevers reeds op 
grond van boek 2 Nieuw Burgerlijk Wetboek (jaarrekeningenrecht) 
verplicht zijn tot de inschakeling van een externe accountant, zodat diens 
kennis van, en vertrouwdheid met de (administratieve) organisatie van de 
desbetreffende onderneming kan worden benut. 
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Echter, de «eigen» registeraccountant of accountant-administratiecorv 
sulent kan niet worden belast met de verzameling van informatie die 
betrekking heeft op de naleving van de «open» WCK-normen. De externe 
accountant van de vergunninghouder, die in diens opdracht werkt, zou in 
een belangenconflict kunnen geraken indien hij belast zou zijn met de 
hierboven onder c beschreven taak. Uit de aard van de open normen 
vloeit namelijk voort dat bij de informatie-inwinning selecties moeten 
plaatsvinden die zich niet in zwart/wit-termen laten beschrijven in een 
draaiboek. Er zal steeds enige marge, hoe klein ook, blijven voor een 
eigen invulling door degene die de informatie verzamelt, waardoor 
geschetst belangenconflict kan ontstaan. In de tweede plaats brengt de 
noodzaak van eenduidige normontwikkeling mee dat bij alle vergunning-
houders gelijksoortige informatie, van belang voor de invulling van de 
«open normen», wordt verzameld. Om te bereiken dat geen uiteenlo-
pende selectie van informatie plaatvindt, moeten deze werkzaamheden in 
één hand worden gelegd. Aldus kan ook een beleidsgerichte rapportage 
aan de minister beter worden gewaarborgd. 

Aan de hand van de integrale eindrapportage van de door de Minister 
van Economische Zaken aangewezen accountants, die periodiek plaats-
vindt, beslist de minister vervolgens of enige maatregel jegens de 
betrokken vergunninghouder is aangewezen. 

Eerder is aangegeven dat het voornemen bestaat om de in één hand te 
leggen werkzaamheden eveneens te doen verrichten door een accoun-
tantsmaatschap; in concreto wordt gedacht aan een landelijk opererende 
maatschap van accountants. De volgende overwegingen leiden tot dit 
voornemen. De te verrichten werkzaamheden liggen grotendeels op het 
terrein van controle en feitenverzameling volgens gestandaardiseerde 
procedures, een gebied waarop accountants bij uitstek thuis zijn. Voorts 
ontwikkelen accountants in toenemende mate activiteiten buiten het 
oorspronkelijk taakgebied, de certificatie van jaarrekeningen. Door zowel 
publieke als private personen worden aan accountants opdrachten 
verleend voor soortgelijke, niet zuiver financiële rapportages, als hier aan 
de orde. Wat de overheidssector betreft kan gewezen worden op het 
onderwijsterrein en de regelgeving inzake financiële instellingen. Een 
aspect dat in dezen heeft meegewogen is dat bestaande publiekrechte-
lijke beroepsregulering waarborgen creëert voor de deskundigheid en 
onafhankelijkheid van deze personen. 

Het is ons voornemen om de ministeriële regelingen inzake de 
werkzaamheden van de externe accountant van de vergunninghouder en 
van de door de Minister van Economische Zaken aan te stellen 
accountant neer te leggen in een «draaiboek». Hierover zal worden 
overlegd met het betrokken bedrijfsleven. Over de inrichting en 
uitvoering van het toezicht zal met De Nederlandsche Bank N.V. overleg 
plaatsvinden, zie de memorie van toelichting, pagina 43, opdat 
additionele lasten zoveel mogelijk worden vermeden . Overigens merken 
wij op dat onze nadere voornemens betrekking hebben op werkzaam-
heden ten behoeve van het administratieve toezicht op vergunning-
houders. De Economische Controledienst zal op de naleving van straf-
rechtelijk gesanctioneerde bepalingen blijven toezien. Het gaat hierbij om 
het verbod van artikel 9 om zonder vergunning als kredietgever op te 
treden en om de bepalingen ten aanzien van bemiddelaars en schuldbe-
middeling. 

Het ligt in het voornemen van uitbesteding besloten dat de kosten van 
uitbestede werkzaamheden op vergunninghouders worden verhaald. De 
verdeelsleutel zal bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De kosten 
van de werkzaamheden die door het Ministerie van Economische Zaken 
en de ECD worden verricht zullen daarentegen niet worden doorbe-
rekend. De aan vergunninghouders door te berekenen kosten, alsmede 
de kosten die gepaard gaan met de jaarlijkse rapportages van de «eigen» 
externe accountant zullen relatief beperkt zijn. Als indicatie kunnen wij 
aangeven dat deze kosten, uitgedrukt in een bedrag per verstrekt krediet 
enkele guldens zullen belopen. Opgemerkt zij dat het doorberekenen van 
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toezichtskosten in de sfeer van sociaal-economische ordening als de 
onderhavige niet ongebruikelijk is. Als voorbeeld moge dienen dat de 
kosten van het toezicht dat de Verzekeringskamer op grond van de 
wetgeving inzake het verzekeringswezen uitoefent eveneens aan de 
ondertoezichtgestelden (verzekeraars) worden doorberekend. 

In de toelichting bij de tweede nota van wijziging wordt meer in detail 
ingegaan op de in verband met dit nadere voornemen noodzakelijke 
wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn aangebracht. 

I I . ARTIKELEN 

artikel 23 

De leden van de CD.A-fractie wilden weten of er op grond van dit 
artikel nu wel niet een bewaarplicht bestaat. In antwoord hierop delen wij 
mede dat op grond van artikel 23 de kredietgever inderdaad verplicht is 
om de relevante bescheiden te bewaren gedurende vijf jaar nadat de 
transactie is afgewikkeld. Ook de algemene bewaarplicht op grond van 
het Wetboek van Koophandel is van toepassing. 

artikel 26, lid 4 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden exact weten welke wijziging van 
artikel 26, vierde lid, aangebracht gaat worden. In dit lid is 'berekend op 
de door Onze Minister aangegeven wijze' in de plaats gekomen van 
'berekend op de daarbij aangegeven wijze', waarmee tot uitdrukking 
komt dat de vaststelling van deze voorschriften over de berekening van 
het effectieve kredietvergoedingspercentage niet bij algemene maatregel 
van bestuur dient te geschieden, maar bij een ministeriële regeling. 

artikel 31 

De leden van de P.P.R.-fractie konden instemmen met de wijziging van 
artikel 3 1 , al vonden ze de motivering, gelijkstelling met duurzaam 
samenlevenden zou de uitzondering nog fijnzinniger maken, niet zo 
fijnzinnig. Wij zouden, anders dan deze leden, niet willen spreken van 
een «onmogelijkheid» om de vervallen bepaling ook te laten gelden voor 
de duurzaam samenlevende kredietnemer. Het ter discussie komen van 
de bedoelde bepaling op basis van het rapport «Anders geregeld» heeft 
ertoe geleid dat deze is heroverwogen. Gelet op de beperkte feitelijke 
betekenis daarvan lag schrapping meer voor de hand dan een verdere 
uitbouw, waarbij criteria voor duurzaam samenleven wellicht niet gemist 
zouden kunnen worden. 

artikel 37, tweede lid 

Met de regeling van de vervroegde aflossing in artikel 37, tweede lid, 
konden de leden van de C.D.A.-fractie accoord gaan, waarbij zij ervan 
uitgingen dat de door ons voorgestelde oplossing betrekking heeft op 
gedeeltelijke aflossing. Ons verheugt deze instemming en wij kunnen 
bevestigen dat het tweede lid uitsluitend betrekking heeft op gedeelte-
lijke vervroegde aflossing, terwijl het eerste lid ziet op algehele 
vervroegde aflossing. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
A. J. Evenhuis 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Financiën, 
H. 0. C. R. Ruding 
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