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I ALGEMEEN 

Met genoegen hebben wij mogen vaststellen dat het voorstel van Wet 
op het consumentenkrediet, verder ook wel aan te duiden als WCK, in het 
algemeen positief is ontvangen. De brede instemming die in de memorie 
van toelichting geconstateerd werd bij de maatschappelijke organisaties 
ten aanzien van de advisering over het voorontwerp, blijkt ook in de 
Tweede Kamer te bestaan. Alleen de leden van de S.G.P.-fractie hebben 
met gemengde gevoelens kennis genomen van het onderhavige wetsvoor-
stel. Op de principiële aspecten die deze fractie aanroert, gaan wij onder 
3 in. 

Deze aanvaarding in ruime kring duidt erop dat er op hoofdlijnen een 
breed maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat voor het onderhavige 
wetsvoorstel. Dit geldt zowel voor de doelstellingen van de WCK, als voor 
de wijze waarop het wetsvoorstel deze doelstellingen wil realiseren. 

Weliswaar zijn over tal van onderdelen kritische opmerkingen gemaakt 
- en uit het navolgende zal blijken dat dit in veel gevallen tot aanvulling 
en verduidelijking in toelichtende zin en soms ook tot bijstelling van het 
wetsvoorstel heeft geleid - maar over de fundamenten van de WCK 
bestaat geen verschil van mening. 

Wij menen met de leden van de C.D.A.- fractie dat de zorgvuldige, 
uitgebreide en daarom tijdrovende voorbereiding waarschijnlijk mede tot 
deze brede consensus over de hoofdlijnen heeft geleid. 

1. Voorgeschiedenis 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., D66 en P.P.R. hebben 
kritiek uitgeoefend op de lange voorbereidingstijd en vroegen in het 
verlengde daarvan welk tijdpad de regering verder voor ogen staat. Wij 
erkennen dat veel tijd is verstreken sinds de Coördinatiecommissie 
consumptief krediet op instigatie van de Tweede Kamer in 1973 werd 
ingesteld. Het bleek bijzonder moeilijk om de verschillende beleidsopties, 
die aan de diverse wetten ten grondslag lagen, met elkaar in overeen-
stemming te brengen. Het vinden van een juist evenwicht tussen het 
belang van de consument, het belang van diens wederpartij en het 
algemeen belang bleek niet steeds eenvoudig, temeer daar het consu-
mentenkrediet een verschijnsel is met vele, onderling samenhangende, 
facetten. Ten slotte speelde een rol dat de verantwoordelijkheden over 
verschillende departementen waren verspreid, wat tot veel afstemmings-
werkzaamheden heeft geleid. 

Nadat het vorige kabinet in maart 1984 besloot dat de Minister van 
Economische Zaken primair verantwoordelijk zou zijn, en bovendien 
overeenstemming bereikte over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, kon 
er met concrete uitgangspunten worden voortgewerkt. 

Nu blijkt dat de meeste gemaakte afwegingen de instemming van de 
Tweede Kamer hebben, staat naar ons oordeel in principe niets een 
spoedige voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel in de weg. 
De snelheid waarmee de Tweede Kamer het voorlopig verslag heeft 
uitgebracht, stemt ons optimistisch over de termijn waarop de WCK in 
werking zal kunnen treden. 

Tot onze spijt heeft de voorbereiding van de memorie van antwoord 
langer gevergd dan aanvankelijk werd voorzien. De oorzaken daarvan zijn 
drieërlei. In de eerste plaats kwam na het indienen van de WCK, zoals 
bekend, de EEG-richtlijn inzake het consumentenkrediet tot stand, 
waarover in onderdeel 2 van deze memorie een uiteenzetting wordt 
gegeven. Deze richtlijn noodzaakte tot heroverweging van het wetsvoorstel 
op een aantal onderdelen. De aanpassingen die dit opleverde maken een 
belangrijk deel uit van de bij deze memorie gevoegde nota van wijziging. 
De talrijke vragen, opmerkingen en suggesties van de zijde van de 
verschillende Tweede Kamerfracties hebben voorts aanleiding gegeven 
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tot nadere overweging van tal van onderdelen van de WCK, waarbij ook 
(intensief) overleg is gevoerd met het Coliege van Overleg van de 
gezamenlijke banken (CvO) de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet-
wezen (NVVK) en andere organisaties. Ook dit overleg leidde tot verschil-
lende aanpassingen. Tenslotte moest tussentijds de nodige aandacht 
worden besteed aan de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 7 
februari 1987 in de zaak Mavic-Dupree (Nederlandse Jurisprudentie 
1987, nr. 986). Door dit arrest is de verhouding tussen de Wet op het 
afbetalingsstelsel 1961 (WAS) en de Wet op het consumptief geldkrediet 
(WCGK) in een nieuw licht komen te staan. Hierdoor werd het noodzakelijk 
bij voorrang een wettelijke voorziening voor te bereiden, teneinde schade 
voor het bedrijfsleven te voorkomen. Het desbetreffende wetsvoorstel is 
op 4 maart 1988 bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II, 
1987-1988, 20479, nrs. 1-3). 

Wij hopen dat de gehele parlementaire behandeling van de WCK in de 
loop van 1988 zal zijn afgerond, waarna nog over de verschillende 
uitvoeringsmaatregelen moet worden geadviseerd door de nieuw in te 
stellen Adviescommissie consumentenkrediet en, waar het regelgeving in 
de vorm van een algemene maatregel van bestuur betreft, uiteraard 
tevens door de Raad van State. 

Ons staat de volgende procedure voor ogen met betrekking tot de 
advisering over de uitvoeringsmaatregelen. Het ligt in ons voornemen 
reeds een adviescommissie op informele basis in het leven te roepen na 
de aanvaarding door de Tweede Kamer. Wij streven ernaar voor de 
publikatie van de WCK in het Staatsblad de belangrijkste uitvoeringsmaat-
regelen in concept gereed te hebben, zodat de adviescommissie snel met 
de advisering hierover kan beginnen. Wij hopen dat deze advisering niet 
lang na het afronden van de behandeling in de Eerste Kamer zal zijn 
voltooid. Spoedig daarna kunnen de adviezen van de adviescommissie 
formeel worden vastgesteld. De wet kent immers in artikel 70 de moge-
lijkheid om hoofdstuk VII, handelend over de adviescommissie, op een 
eerder moment in werking te laten treden dan de rest van de wet. Daarna 
kunnen de concept-uitvoeringsregelingen worden toegezonden aan de 
Raad van State, en zou de WCK begin 1989 in werking kunnen treden. 

Inmiddels is besloten om de werkingsduur van de Wet op het consumptief 
geldkrediet (WCGK), die op 1 januari 1988 haar werking zou verliezen, 
voor onbepaalde tijd te verlengen (zie Kamerstukken II 1986-1987, 
20048). In feite gaat het om een verlenging tot het tijdstip dat de WCK in 
werking treedt. Ingevolge artikel 68 van de WCK worden de WCGK en de 
WAS op hetzelfde tijdstip ingetrokken. De bedoelde verlenging is 
gerealiseerd bij wet van 23 december 1987 (Stb. 625). 

De leden van de fractie van het C.D.A. stelden een vraag over de 
verdere afhandeling van wetsvoorstel 19 460, de wijziging van de Wet op 
het consumptief geldkrediet (Stb. 1972, 399) en van de wet van 1 juni 
1983 (Stb. 297), houdende wijziging van de Wet op het consumptief 
geldkrediet. Ook dit wetsvoorstel is inmiddels door beide Kamers 
aanvaard (Stb. 1987, 585) en op 1 januari 1988 in werking getreden. 
Deze wijziging van de WCGK treedt op een eerder tijdstip in werking dan 
de WCK, niet alleen vanwege het belang van de daarin vervatte aanpas-
singen, maar ook om de nodige ervaring op te doen met de nieuwe 
verplichtingen voor kredietbemiddelaars. Wat betreft dit laatste ligt er 
immers een directe relatie met de mate waarin de WCK hun activiteiten 
regelt. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vroegen ons om een opsomming 
van alle instanties aan wie het voorontwerp voor commentaar was 
toegezonden. Zij vroegen tevens of hun indruk juist was, dat de betrok-
kenheid van consumentenorganisaties bij de advisering beperkt was tot 
de inbreng van de consumentenvertegenwoordigers in de Commissie 
voor consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische 
Raad. Dit laatste is niet het geval. Naast vertegenwoordigers in de CCA, 
en de CCA-werkgroep die het advies heeft voorbereid, waren er twee 
vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties lid van de Commissie 
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Wet op het consumptief geldkrediet, die ook uitgebreid heeft geadviseerd 
over het voorontwerp. 

De CCA heeft de volgende maatschappelijke organisaties gehoord, aan 
wie ook het voorontwerp is toegezonden: het Contactorgaan consumen-
tenkrediet, de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeringsmaatschap-
pijen, de Nederlandse Postorderbond, de Nederlandse Vereniging van 
Credietgevende Detailhandel, de Nederlandse Vereniging van financie-
ringsadviseurs, de Unie van Assurantie-tussenpersonen, de Vereniging 
voor de effectenhandel, de Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezen 
en de Stichting Bureau Krediet-registratie. Hun reacties zijn als bijlagen 
bij het CCA-advies opgenomen. 

2. De EEG Richt l i jn 

Er zijn enige vragen gesteld over het onderlinge verband tussen het 
onderwerpelijke wetsvoorstel en de richtlijn (EEG) nr. 87/102 van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986, 
betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der Lid-Staten inzake het consumentenkrediet ( PbEG L 42). 
Met een snelheid die ten tijde van het opstellen van de memorie van 
toelichting niet was te voorzien, is in het najaar van 1986 een oplossing 
gevonden voor een aantal knelpunten, terwijl daarvoor de verwachting 
bestond dat een richtlijn niet spoedig definitief zou kunnen worden 
vastgesteld. 

De richtlijn geeft de Lid-Staten een termijn van vier jaar om de nationale 
wetgeving aan te passen. In de brief van eerste ondergetekende van 23 
februari 1987 ( Kamerstukken II 1986-1987, 19785, nr. 5), is al aange-
geven dat de afstemming tegelijk met het uitbrengen van de memorie van 
antwoord zal plaatsvinden. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een vergelijkend overzicht 
tussen de richtlijn en het wetsvoorstel. Dit vergelijkend overzicht is 
hieronder opgenomen. Op de eventuele consequenties voor de WCK zal 
later in deze memorie worden ingegaan. Voor zover nodig zijn in een 
tegelijk met deze memorie in te dienen nota van wijziging aanpassingen 
in het wetsvoorstel aangebracht. 

EEG-richtlijn WCK 

artikel artikel(en) 

lid 1 
lid 2, sub a 
lid 2, sub b 
lid 2, sub c 
lid 2, sub d 
lid 2, sub e 

2, lid 1, sub a 
2, lid 1 ,subb 
2, lid 1, sub c 
2, lid 1 ,subd 
2, lid 1, sub e 
2. lid 1 ,subf 
2, lid 1,sub g 
2, lid 2 
2, lid 3 
2, lid 4 
3 
4, lid 1 
4, lid 2 
4, lid 3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1, sub a 
2; 4, lid 1 sub b, c en d 
1; sub b; 2 
1, sub a, d, e, f en g 
1, sub j 
1, sub k 
4, lid 1, sub f 
4. lid 1, sub e 
4. lid 1, sub a 
4, lid 1, sub a 
1, sub a 
3, lid 1 
1, sub a 
4, lid 1, sub a 
4, lid 1, sub f 

2e 
3C , lid 1 en 2; 32 
3C , lid 3 
30 . lid 3 en 4 
n.v.t. 
39 , lid 2 
41 , 4 2 , 4 3 , lid 2 
37 
ar 3. sub f. Wet alg. v< 
38 
43 a 
9, 26 en 27 
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De vragen van de leden van de P.v.d.A-fractie over het verband tussen 
dit wetsvoorstel en de EEG-richtlijn werden hiervoor reeds beantwoord. 
Ook de vragen van de D66-fractie over dit onderwerp kwamen daar ter 
sprake. De leden van de fractie van D66 vroegen ons een inzicht te 
verschaffen in de ontwikkelingen op het gebied van het consumentenkrediet 
in andere landen, in verband met de verhouding tussen het wetsvoorstel 
en de Europese richtlijn. 

Andere landen blijken niet op eenzelfde wijze gegevens te verzamelen 
als het CBS in Nederland doet. Hierdoor is een vergelijking met de andere 
EEG-landen niet gemakkelijk. Uit de onvolledige gegevens die bekend 
zijn, bijvoorbeeld de gegevens die verzameld worden door Eurofinas, de 
overkoepelende organisatie van financieringsondernemingen, valt echter 
wel de voorzichtige conclusie te trekken, dat de omvang van de gemiddelde 
schuld per hoofd van de bevolking als gevolg van consumentenkrediet in 
Nederland kleiner is dan, bijvoorbeeld, in het Verenigd Koninkrijk en de 
Bondsrepubliek. 

Wat wetgeving betreft heeft alleen het Verenigd Koninkrijk integrale 
wetgeving op het terrein van het consumentenkrediet, en wel sinds 1974. 
De EEG-richtlijn is hierdoor sterk geïnspireerd. De overige landen van de 
EEG hebben afzonderlijke wetgeving voor geld- en goederenkrediet, of 
slechts voor een van beide. Zij zullen als gevolg van de EEG-richtlijn 
ingrijpender wettelijke maatregelen moeten nemen dan Nederland. 

3. De noodzaak van de nieuwe wet . 

De leden van de V.V.D. fractie verzochten om een reactie op enkele 
publicaties en vroegen met name of de wet- en regelgeving effectief is bij 
het voorkómen van overcreditering, bijvoorbeeld in vergelijking met het 
buitenland. 

Hiervoor kwam in paragraaf 2 al summier ter sprake dat de omvang van 
de kredietverlening alleen in de EEG al verschilt per Lid-Staat. Daarvoor 
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zowel aan de vraag- als aan de 
aanbodzijde, zoals de instelling van de consumenten, de structuur van de 
aanbodzijde van krediet, de toestand van de nationale economie, de 
institutionele omgeving en de relevante wetsbepalingen; een en ander 
wordt hieronder toegelicht. 

Er blijken niet onaanzienlijke verschillen te bestaan in de wijze waarop 
het brede publiek in de verschillende landen krediet tegemoet getreden 
is. Nederland heeft de naam in dit opzicht nogal terughoudend te zijn, 
zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en, in mindere 
mate, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen grote verschillen 
optreden naar gelang van bijvoorbeeld geloofsovertuiging. 

Ook de algemene economische situatie van een land speelt een rol. In 
tijden van economische groei bestaan er optimistische toekomstverwach-
tingen en dat heeft een gunstige invloed op zowel de bereidheid van 
kredietgevers om krediet te verlenen als van kredietnemers om het 
toekomstig inkomen met krediet te belasten. Is er daarentegen sprake 
van economische stagnatie of van grote werkloosheid dan ziet men de 
kredietomvang dienovereenkomstig afnemen. 

De samenstelling van de bevolking, de aanwezigheid van groepen met 
een inkomen dat uitgaat boven hetgeen noodzakelijk is om in de primaire 
levensbehoeften te voorzien, is eveneens een factor die van invloed is op 
de omvang van de kredietverlening. 

Met de institutionele omgeving bedoelen wij vooral de kwaliteit van de 
collectieve voorzieningen in een land. Zijn deze van hoog niveau, en is de 
burger afdoende beschermd tegen de financiële gevolgen van werkloos-
heid, ziekte, ongevallen en dergelijke, dan heeft dat een invloed op zowel 
de bereidheid om krediet te verstrekken als om krediet op te nemen. 
Anderzijds verkleint een uitgebreide collectieve sector de ruimte voor het 
vrij beschikbare inkomen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt door 
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particulieren voor onderwijs en ziektekosten op veel grotere schaal geld 
geleend dan in West-Europa, waar deze voo-zieningen meer op collectieve 
wijze gefinancierd worden. 

In ditzelfde verband is ook het fiscale stelsel van belang. De mate 
waarin rente voor de debiteur aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en 
de mate waarin kredietgevers afschrijvingen op debiteuren als bedrijfs-
kosten mogen aftrekken, zijn van betekenis. 

Ook de regelgeving speelt een rol. Naast wetten die er specifiek op 
gericht zijn de consument te beschermen, valt te wijzen op het recht 
inzake het incasseren van vorderingen en het faillissementsrecht. Het is 
moeilijk om precies aan te geven hoe zwaar de verschillende factoren ten 
opzichte van elkaar wegen. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden voorts vragen over het aantal 
actuele probleemgevallen, dat zo diep in de schulden zit, dat zij er niet op 
eigen kracht uit kunnen komen. 

Over de precieze omvang hiervan zijn verschillende aantallen genoemd 
in diverse publicaties. Op basis van gegevens van het BKR kwam SWOKA 
voor het jaar 1980 op een aantal van 54000. Bij dit aantal zijn evenwel 
schuldposities die niet door het BKR worden geregistreerd buiten 
beschouwing gelaten. In dit licht bezien is het werkelijke aantal problema-
tische schuldsituaties waarschijnlijk wel wat groter. Een aantal van 
150 000 is evenwel onzes inziens onvoldoende onderbouwd. 

Hierbij willen wij er op wijzen dat inderdaad, zoals deze leden menen, 
externe oorzaken als echtscheiding en werkloosheid dikwijls verklarende 
factoren zijn voor financiële moeilijkheden. Bovendien vindt een aantal 
probleemgevallen zijn oorzaak buiten de consumptieve kredietverlening 
(energieschulden, huurachterstand en dergelijke). Ten slotte hebben de 
meeste kredietgevers hun acceptatiebeleid verscherpt tijdens de econo-
mische teruggang van de afgelopen periode, wat het aantal probleemge-
vallen heeft teruggebracht. 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen of bedoeld aantal aanmer-
kelijk groter zou zijn indien er in het geheel geen wetgeving op het gebied 
van het consumentenkrediet zou gelden. 

Wij zijn ervan overtuigd dat regelgeving inderdaad een bijdrage kan 
leveren aan het beperken van het aantal problematische situaties. Zowel 
de wetgeving van de overheid als de zelfregulering die het bedrijfsleven 
tot stand heeft gebracht heeft dit als oogmerk. Dit laatste duidt er op dat, 
zoals de leden van de V.V.D.-fractie terecht constateerden, ook de 
kredietgever belang heeft bij het beperken van de problemen. 

De vraag die deze leden stelden over het mogelijk alternatief van een 
misbruikwet, beantwoorden wij hierna onder 4, waar wij ook de relatie 
met het dereguleringstreven ter sprake brengen. 

Verder vroegen de leden van de V.V.D.-fractie of er ooit een aanbod is 
gedaan om de ordening geheel over te laten aan zelfregulering. Zoals wij 
op bladzijde 29 van de memorie van toelichting al aangaven, is zelfregu-
lering geen panacee voor alle problemen. Van de zijde van de kredietgevers 
is nooit geopperd dat de overheid zich uitsluitend op zelfregulering zou 
moeten verlaten. Bij de overheid bestaan evenmin voornemens van dien 
aard. Wij menen dat de combinatie van zelf- en overheidsregulering, 
zoals deze in het voorliggende wetsvoorstel en de daarbij behorende 
toelichtingen tot uitdrukking komt, adequaat is om het aantal probleem-
gevallen zo beperkt mogelijk te houden. 

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of de plotselinge en 
eenmalige stijging van het krediet op salarisrekeningen in 1983 kon 
worden toegeschreven aan de ambtenarenstakingen. Voor dit verband 
hebben wij geen aanwijzing. Het CBS blijkt vanaf 1983 haar berichtgevers-
bestand te hebben uitgebreid, zodat de verklaring van deze stijging 
eerder in die richting gezocht zal moeten worden. 

Als enigen namen de leden van de S.G.P.-fractie met gemengde 
gevoelens kennis van de WCK. Naar de mening van deze leden behoort 
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het tot de taak van de overheid om de ongebondenheid van de mens in 
het economisch leven te beteugelen, dat misbruiken worden bestreden, 
zonder nochtans de vrijheid van handelen en het particulier initiatief 
onnodig te remmen. Deze leden vroegen of zij het goed zagen dat de 
WCK niet in alle opzichten met dit uitgangspunt overeenstemt. 

Wij menen dat in de beleidsuitgangspunten van de WCK, als verwoord 
onder 3.1. van de memorie van toelichting, meer de nadruk wordt gelegd 
op de vrijheid van de consument en op een bredere doelstelling dan het 
tegengaan van misbruiken alleen, dan in het uitgangspunt dat deze leden 
formuleerden. 

In het verlengde hiervan ligt onzes inziens de stelling van dezelfde 
leden dat de ongebreidelde consumptiedrift moet worden ingeperkt. In de 
memorie van toelichting is al gesteld dat deze wet mede te begrijpen is 
vanuit de doelstellingen van het algemene consumentenbeleid, dat zich 
onder meer richt op het bevorderen van het bewust consumeren. In het 
kader van de kredietverlening betekent dit dat zowel bij kredietnemers als 
bij kredietgevers een overhaaste besluitvorming wordt voorkomen 
(voorlichting, geen onverantwoorde risico's). Op deze wijze kan de 
overheid tegen bepaalde aspecten van een eventuele ongebreidelde 
consumptiedrift optreden. 

Verder vroegen deze leden zich af of de zwakken in de samenleving wel 
voldoende bescherming wordt geboden, ook tegen zichzelf. Wij menen 
dat met name het maximumtarief en de beperking van de zekerheidsstelling 
beleidsinstrumenten zijn die de zwakke consumenten beschermen, zowel 
tegen hun wederpartij als tegen zichzelf. Door deze beperkingen worden 
kredietgevers gedwongen selectief te zijn bij het aanvaarden van risico's. 
Tevens wordt voorkomen dat degenen die daartoe het minst in staat zijn, 
het meeste voor krediet moeten betalen en het meest geconfronteerd 
worden met bezwarende bedingen in de contracten. 

Voorts verzochten de leden van de S.G.P.-fractie om een stellingname 
omtrent een manier van leven van de mens vanuit een christelijke 
levensvisie. Wij menen dat de overheid bijzonder terughoudend moet zijn 
in het innemen van standpunten op het levensbeschouwelijke vlak. Van 
oudsher is er in de sfeer van de consumptie een grote vrijheid geweest, 
en ook het onderhavige wetsvoorstel gaat, naast de bescherming die het 
beoogt te bieden, daarvan uit. 

Wij onderschrijven niet de opvatting van de leden van de S.G.P.-fractie 
dat kredietverlening nodig kan zijn om de burgers met lage inkomens 
toch op redelijke wijze aan de bevrediging van duurzame levensbehoeften 
te helpen. De omvang van het krediet dient in relatie te staan tot onder 
andere het toekomstig inkomen. Indien met dit inkomen de lasten van 
een krediet niet kunnen worden gedragen, is zowel vanuit het oogpunt 
van de kredietgever als van de kredietnemer kredietverlening ongewenst, 
omdat de kredietnemer dan gemakkelijk in een problematische schuldsi-
tuatie kan geraken. 

Bedoelde gedachtengang van deze leden lijkt er voorts van uit te gaan 
dat kredietverlening heden ten dage nog steeds voornamelijk voorkomt 
bij arme mensen. In de memorie van toelichting hebben wij uiteengezet 
dat met name de middengroepen de belangrijkste categorie kredietnemers 
zijn geworden. Het zou dan ook onjuist zijn, indien de beleidsvoering zich 
primair op de lage inkomens zou richten. 

Wij zullen hier niet ingaan op de stelling van de leden van de S.G.P.-fractie 
dat onze economie zich zou moeten heroriënteren, namelijk van een 
wegwerp-economie naar een reparatie-economie. Wij menen dat 
discussie over een dergelijke opmerking het kader van het onderhavige 
wetsvoorstel verre te buiten gaat. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen om een nadere toelichting over 
de plaats en de functie van dit wetsvoorstel binnen het geheel van de 
schuldenproblematiek. De WCK maakt deel uit van het kernthema 
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Integrale schuldenbenadering (zie het rapport 1985-86 van de lnterde-
partementale Coördinatiecommissie voor Consumentenzaken, Kamerstuk-
ken II 1986-1987, 19 754, nr. 2 p. 19-20 ) en heeft derhalve een plaats 
in het bredere kader van het algemene beleid van de overheid om de in 
financiële nood geraakte burger voor te lichten en bij te staan. Ook 
preventieve maatregelen en de regeling van de schuldbemiddeling maken 
deel uit van dit kernthema. 

In dit kader beoogt de WCK een regeling te geven van de professionele 
kredietverstrekking aan niet-professionele kredietnemers. Naast dit 
consumptieve krediet kunnen particuliere huishoudens veel meer schulden 
hebben. De gemeentelijke kredietbanken (GKB's) en tal van sociale en 
charitatieve instellingen bieden hulp bij vastgelopen schuldposities. 
Voorts worden op grote schaal betalingsregelingen getroffen door 
crediteuren (verhuurders, energiebedrijven, banken etc.) als de consument 
in financiële moeilijkheden is komen te verkeren. Ten slotte kent ook de 
belastingdienst een kwijtscheldingsbeleid. 

Verder geeft de overheid financiële steun aan het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (NIBUD), een tweedelijnsinstelling, die ondersteu-
ning biedt aan hulpverleners in de eerste lijn en die ook aan algemene 
consumentenvoorlichting aandacht besteedt. 

Ook verdient vermelding de Stichting Consument en Huishouding, die 
ten doel heeft het doelmatig voeren van huishoudens te bevorderen zowel 
op financieel als huishoudelijk gebied. Deze stichting plaatst hulpverleners 
in de gemeenten die behoefte hebben aan plaatselijke consumenten- en 
budgetvoorlichting en begeleiding van huishoudens met financiële 
problemen. Tevens bevorderen deze hulpverleners zonodig de coördinatie 
van de werkzaamheden van alle plaatselijke instellingen die zich op deze 
gebieden bewegen. 

Ten slotte wijzen wij op het onderzoek dat eerste ondergetekende 
samen met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft 
doen instellen om de kwaliteit van de locale infrastructuur op het terrein 
van de budgetvoorlichting en de schuldhulp te bevorderen. In ditzelfde 
kader moeten ook de inspanningen van de Nederlandse Vereniging voor 
Volkskredietwezen (NVVK) de overkoepelende organisatie van de GKB's, 
worden gezien om de activiteiten van de gemeentelijke banken te 
uniformeren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Eerste ondergetekende 
heeft verschillende van deze projecten (mede) gesubsidieerd. 

Tevens vroegen de hier aan het woord zijnde leden of de verschillende 
beleidsinstrumenten voldoende zijn. Over de effectiviteit van het onderha-
vige wetsvoorstel hebben wij hiervoor al een beschouwing gegeven, in 
antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen om een nadere toelichting ter 
zake van de attitudewijziging waarover de memorie van toelichting op 
bladzijde 26 spreekt. De bedoelde attitude-wijziging heeft betrekking op 
de door SWOKA aangetoonde neiging van sommige categorieën consu-
menten om de verantwoordelijkheid voor de kredietverlening bij de 
kredietgever te leggen. 

In genoemde memorie werd gesteld dat wetgeving niet het geschikte 
instrument kan zijn om deze houding, die bovendien lang niet bij alle 
kredietnemers voorkomt, te veranderen. Hier is veeleer een taak weggelegd 
voor het consumentenonderwijs op scholen, de algemene voorlichting, 
gericht op een bewuster consumeren en bijvoorbeeld de budgetvoorlichting 
van het NIBUD, alsmede de voorlichting in het kader van de schuldhulp 
door de eerste lijn, die hiervoor al ter sprake kwam. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stelde een regeling voor die vergelijkbaar 
is met die voor de reclame voor snoep en sigaretten. Kredietgevers 
zouden de toekomstige consument moeten wijzen op de gevaren van 
overcreditering. Zoals hiervoor al is betoogd, is kredietverlening als 
zodanig geen schadelijke activiteit, maar een normale economische 
transactie als vele andere. Indien de consument goed is geïnformeerd 
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over de prijs van het krediet, en indien de kredietgever een serieus 
onderzoek heeft gedaan naar de kredietwaardigheid van de cliënt, is er 
geen reden om op de kredietgever nog een waarschuwingsverplichting te 
leggen. Dit is ook slecht te rijmen met de mondigheid van de consument. 

Ten slotte is een relevant verschil met de voorbeelden die het lid van de 
G.P.V.-fractie noemde, dat de WCK regels stelt aan de acceptatie van 
kredieten, zoals het verplicht inwinnen van inlichtingen, en voorts door 
het maximumtarief en de beperking van de zekerstelling en de opeisbaar-
heidsgronden, waardoor de kans op het ontstaan van probleemgevallen 
kleiner wordt. Belangrijk in dit verband is ook het toezicht op de verstrek-
kers. Al met al menen wij dat aan een waarschuwingsplicht geen enkele 
behoefte bestaat. 

Op verzoek van de R.P.F.-fractie volgt hieronder een aanvulling op de 
tabel, vermeld op bladzijde 16 van de memorie van toelichting; de 
rechterkolom geeft de bepalingen in de WCK dan wel andere recente 
wetgeving weer. 

1. normen voor advertenties art. 16, lid 2, 3 en 4 
2. prospectusplicht art 16, lid 1 
3 kassastorting -
4 colportage art. 67 
5. verbod kosten niet Ingewilligde aanvrage art. 29, lid 2 
6. inlichtingenformulier -
7. provisieverbod bemiddelaar art. 27, lid 1 
8. akte-vereisten art. 30, lid 3; art. 32 
9 meetekenen echtgenoot -
10. uitbetalingstermijn -
11. verbod verzwaring overeenkomst art. 33, onder a 
12. verbod koppelverkoop art. 33, onder b 
13. directe opeisbaarheid art. 33, onder c 
14. verbod wissels, cheques e.d. art. 38 
15. buitenlandse kredietgever art. 44 
16 verbod looncessie art. 33, onder d 
17. verbod domiciliekeuze art. 3, onder m. Wet algemene voorwaar-

den 
18. maximumtarief art. 34, art. 35 
19. vertragingsvergoeding art. 35. lid 1 slot 
20. renterestitutie bij vervroegd aflossen art. 34, lid 3; art.35 
21 kosteloze eindspecificatie art. 39, lid 3 
22 verbod zakelijke zekerheden art. 40, lid 1 
23. regeling executie zakelijke zekerheid art. 42 
24. boetebedingen art. 34 
25. ingebrekestelling art. 33. onder c, ten eerste 
26 overdracht van rechten art. 3, onder f. Wet algemene voorwaar-

den 
27 nietigheden artt. 27 , lid 3, 39, lid 3, 30, lid 5 en 6, 3 1 , 

lid 2 en 3, art. 33. 36 en 37 
28. eenvoudige procedure wetsvoorstel 19 976 

Voor een antwoord op de vraag die dit lid stelde over de wijziging van 
de attitude van de consument, mede in het licht van het algemene 
consumentenbeleid ter zake, verwijzen wij naar hetgeen wij hiervoor 
stelden in antwoord op dezelfde vragen van de leden van de P.P.R.fractie. 

Het lid van de R.P.F.-fractie stelde voorts de vraag of het gewenst is 
dat de fiscale aftrekbaarheid van de rente gehandhaafd wordt in het licht 
van de stimulerende werking die hiervan uitgaat bij het opnemen van 
krediet aan de ene kant, en het aan de WCK ten grondslag liggende 
principe «bezint eer gij begint» aan de andere kant. Ook vroeg hij de 
verhouding tot sparen in de beschouwingen te betrekken. Inderdaad is 
het fiscale klimaat een van de factoren die de omvang van de kredietver-
lening bepalen. Bij de kredietbeslissing houden zowel kredietgever als 
consument terdege rekening met de fiscale gevolgen. 

Wij menen dat hier geen tegenstelling is met het «bezint eer ge begint» 
waar de genoemde fractie terecht op wijst als een belangrijke doelstelling 
van de onderhavige wet. De fiscale aftrekbaarheid stimuleert naar ons 
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oordeel niet tot het nemen van ondoordachte beslissingen. Het is op 
zichzelf juist dat de consument de fiscale aspecten mede betrekt bij zijn 
besluitvorming. Dit geldt overigens ook voor sparen. Tot een bepaald 
bedrag worden rente-inkomsten immers niet betrokken in de heffing op 
grond van de Wet op de inkomstenbelasting. Dit alles past binnen het 
afgewogen beslissingsproces dat ons voor ogen staat. 

Wij menen ook niet dat het geschetste fiscale regime de houding van 
de burger stuurt in een bepaalde richting ten opzichte van krediet. De 
aftrekbaarheid van rente van schulden in de privésfeer houdt verband met 
het feit dat rentebetaling tot een vermindering van het voor de belasting-
heffing relevante inkomen leidt. 

4. Algemene aspekten van dit wetsvoorstel 

De leden van de V.V.D.-fractie misten in de memorie van toelichting 
een beschouwing over een misbruikwetgeving als alternatief voor het 
voorgestelde vergunningstelsel. Deze leden wezen ook op het verband 
met de politiek relevante vraag van de deregulering. 

Met misbruikwetgeving bedoelen de hier aan het woord zijnde leden, 
zo nemen wij aan, dat eerst tot regulering of tot andere maatregelen 
wordt overgegaan indien geconstateerde misstanden daartoe aanleiding 
geven. Zoals in de memorie van toelichting onder 3.1 is uiteen gezet, wil 
de WCK een kader scheppen waarbinnen consumenten verantwoord 
krediet kunnen opnemen en kredietgevers verantwoord op de markt 
opereren. Vanuit dat uitgangspunt bezien is het onvoldoende om slechts 
op te treden indien zich misstanden hebben voorgedaan. 

Uit dereguleringsoverwegingen heeft de voorgestane benadering ook 
voordelen. Indien er een goed functionerend toezicht bestaat, kan worden 
afgezien van verdergaande regulering, schreven wij in de memorie van 
toelichting onder 4.2.2. Hiermee werd aangegeven dat, als er op basis 
van een niet al te gedetailleerd normatief kader een effectief toezicht 
wordt uitgeoefend, minder behoefte bestaat aan een groot scala van 
afzonderlijk gesanctioneerde voorschriften. 

Ook zijn de gevolgen voor de consument die in financiële moeilijkheden 
is geraakt dermate ernstig, dat het de overheid niet past hier een afwach-
tende houding aan te nemen. Er dient een actief overheidsbeleid te zijn 
dat mede gericht is op preventie. Wij menen dat deze doelstellingen met 
een misbruikstelsel niet gerealiseerd kunnen worden. 

Alhoewel dit in tijden van deregulering zeker niet altijd een doorslagge-
vend argument is, merken wij voorts op dat het vergunningstelsel aansluit 
op de thans geldende regelingen van WAS en WCGK, die - afgezien van 
de problematiek van de onderlinge afbakening - naar het ons voorkomt 
voldoende maatschappelijke en politieke steun ondervinden, om voor de 
toekomst gehandhaafd te kunnen blijven. 

Ten slotte verdient hier vermelding dat gekozen is voor een zodanig 
vergunningenstelsel, dat serieuze ondernemers zonder moeilijkheden de 
markt kunnen betreden. 

Met de leden van de V.V.D.-fractie menen wij dat het samenvoegen 
van de bestaande wetgeving deregulerende aspecten heeft. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen om een verduidelijking van de 
passage uit de memorie van toelichting dat het BKR «zeker niet uitsluitend 
het eigen belang dient». De aangehaalde passage beoogt tot uitdrukking 
te brengen dat de zelfregulering met betrekking tot het BKR door de 
overheid gezien wordt als een bewijs voor de stelling dat het betrokken 
bedrijfsleven zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. 
Een goed functionerende kredietregistratie is immers niet alleen een 
kredietgevers- maar ook een consumenten- en een algemeen belang. 

Tevens vroegen de hier aan het woord zijnde leden aan te geven wie 
deelnemen aan het BKR. Aan het jaarverslag over 1986 ontlenen wij de 
volgende gegevens: Het BKR heeft momenteel de volgende categorieën 
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deelnemers: 73 in de categorie partikuliere voorschotbanken en financie-
ringsmaatschappijen konsumptief en produktief, 25 algemene banken, de 
Rabobank met de aangesloten banken, 54 gemeentelijke of semi-gemeen-
telijke volkskredietbanken en andere sociale instellingen, de Nederlandse 
spaarbankbond met de bij haar aangesloten banken, de Postbank, 19 
postorderbedrijven, importeurs, warenhuizen en zelfkredietgevende 
detailhandelaren, 30 hypothecair kredietverstrekkende instellingen, 
creditcard-organisaties en aanverwante instellingen en 1 internationale 
instelling met een gelijk doel, de Bundes-Schufa. 

De vraag van deze leden welke belangen het BKR dient, hebben wij 
hiervoor reeds beantwoord. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of de zelfregulering niet te vrijblijvend 
benaderd is en of is overwogen om deze op bepaalde onderdelen 
dwingend voor te schrijven. Wij menen dat er niet gesproken kan worden 
van een vrijblijvende benadering van de zelfregulering, aangezien het 
beleid te dien aanzien gebaseerd is op het wettelijk begrip «goed krediet-
gever». Ten aanzien van de zelfreguleringsoperatie op het terrein van de 
hypotheken is evenmin sprake van een vrijblijvend beleid. Als met 
betrekking daartoe geen genoegzame zelfregulering tot stand komt, zou 
alsnog een wettelijke voorziening kunnen worden getroffen. 

Ter zake van de vraag van dit lid betreffende koppeling van de vergun-
ningverlening aan deelneming aan het BKR antwoorden wij als volgt. 
Onder meer naar aanleiding van de verzoeken van de leden van verschil-
lende fracties om de eisen van de WCK en het BKR beter op elkaar af te 
stemmen, heeft overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van 
het ministerie van eerste ondergetekende en het bestuur van de Stichting 
Buro Krediet Registratie. 

Beide zijden waren het eens over het principiële uitgangspunt dat er 
sprake is van gescheiden verantwoordelijkheden, zoals is beschreven in 
de memorie van toelichting. Niettemin waren allen overtuigd van de 
noodzaak dat voorkomen moet worden dat er een aantal kredietgevers 
zou zijn dat wel een vergunning zou krijgen op grond van de WCK, maar 
dat niet tot het BKR-deelnemerschap zou worden toegelaten. Naar 
verwachting zou dit probleem zich met name voordoen ten aanzien van 
bemiddelaars en handelaren die naast hun hoofdtaak ook als nevenactiviteit 
zelf krediet verlenen. Hiervoor is de volgende oplossing gevonden. 

Het BKR heeft ons toegezegd om het beleid, gebaseerd op de zoge-
naamde nevenberoepclausule, in die zin te versoepelen dat zowel 
bemiddelaars als handelaren die een vergunning krijgen op grond van de 
WCK, toegelaten zullen worden tot het zogenaamde B-register. Tot de 
categorie B-deelnemers behoren de warenhuizen en grootwinkelbedrijven 
alsmede de zelf-kredietgërvende detailhandelaren, voor wie kredietverle-
ning niet de hoofdactiviteit is. De deelnemers die toegang tot dit register 
hebben, krijgen beperkte gegevens, een soort uittreksel van het A-register, 
dat de volledige gegevens bevat. De hierdoor te verwachten toename van 
het aantal BKR-deelnemers heeft tot gevolg dat de registratie van 
kredietgegevens vollediger wordt, zodat een betere aansluiting bij de 
WCK wordt bereikt. 

Wel rijst hier de vraag of de gegevens uit dit B-register «genoegzame 
inlichtingen» zijn als bedoeld in artikel 28 WCK. Hierbij moet men wel 
bedenken dat de BKR-toets slechts een onderdeel is van de inlichtingen 
waarover de kredietverlener moet beschikken voordat hij een krediet 
verleent. In het algemeen is de informatie uit het B-register niet «genoeg-
zaam» in de zin van artikel 28. De kredietgever zal over extra inlichtingen 
dienen te beschikken. Nu het hier in het algemeen kleinere, plaatselijk of 
regionaal werkende ondernemingen betreft, die doorgaans persoonlijk 
contact hebben met hun klanten, menen wij dat deze categorie kredietge-
vers zonder bezwaar extra onderzoek kan instellen naar de kredietwaar-
digheid van hun afnemers. Wij zijn dan ook voornemens aan deze groep 
een bijkomend voorschrift aan de vergunning te verbinden dat hen 
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verplicht om naast de BKR-toets een nader onderzoek in te stellen naar 
de lopende verplichtingen van de kredietaanvrager. Wij menen dat deze 
benadering ook aansluit bij hetgeen wij stelden op bladzijde 82 van de 
memorie van toelichting dat de inhoud van het begrip «genoegzame 
inlichtingen» in de praktijk kan variëren. 

Voorts is, in overleg met het BKR, besloten tot nog een andere, met het 
bovenstaande samenhangende maatregel, waardoor de werkingssfeer 
van de WCK en die van het BKR zo goed mogelijk op elkaar zullen 
aansluiten. Gebleken is, onder meer in gesprekken met het BKR, dat het 
criterium van vijftig transacties, neergelegd in artikel 17, eerste lid, onder 
d, niet voldoende zal zijn om te voorkomen dat ook niet serieuze krediet-
gevers zich op de markt zullen begeven. Het BKR vreest, dat de privacy 
van de bij hem geregistreerden gevaar zou lopen, wanneer dergelijke 
kredietgevers toegang tot de registratie zouden hebben. 

Om die reden hebben wij besloten de transactie-eis te verhogen van 
vijftig tot honderd. In de nota van wijziging is hiertoe een voorziening 
opgenomen. Uit hetgeen kon worden vastgesteld op grond van het 
huidige bestand WCGK-vergunninghouders, alsmede uit hetgeen is 
duidelijk geworden uit ingewonnen inlichtingen bij de Nederlandse 
Vereniging van Credietgevende Detailhandel, spreken wij de verwachting 
uit dat van een dergelijke verhoging nauwelijks een beperkende werking 
zal uitgaan op de toetredingsmogelijkheden van serieuze kredietverleners 
tot de markt. 

Wij zeggen evenwel toe dat zowel ten aanzien van toetreders als van 
bestaande ondernemers dezerzijds de nodige soepelheid zal worden 
betracht ter zake van de periode waarbinnen men aan de hier bedoelde 
eis moet voldoen, bijvoorbeeld door deze met een jaar te verlengen. 
Artikel 17, eerste lid, onder d verplicht de minister immers niet tot het 
intrekken van de vergunning, wanneer niet aan de transactie-eis wordt 
voldaan, maar geeft hem hiertoe de bevoegdheid. 

Aan een automatische koppeling als bepleit door het lid van de 
G.P.V.-fractie, die wij om de in de memorie van toelichting reeds genoemde 
redenen afwijzen, bestaat, gezien het bovenstaande, naar wij menen dan 
ook geen behoefte. 

5. Werkingssfeer 

5.1. Naar subject 

5.1.1. Professionele kredietgever en niet-professionele kredietnemer 
De leden van de fractie van D66 leek het toe dat ook de ondernemer in 

het midden- en kleinbedrijf in een ongelijke relatie staat tegenover de 
professionele kredietgever. In dit licht bezien hadden deze leden behoefte 
aan meer informatie over de positie van deze ondernemers als kredietne-
mer. 

De positie van de zelfstandige ondernemer ten opzichte van de 
professionele kredietgever wijkt in belangrijke opzichten af van die van de 
consument. In de eerste plaats brengt ondernemen de noodzaak van een 
zekere financiële deskundigheid met zich mee. Deze kan de ondernemer 
zelf bezitten, maar ook kan hij zich laten bijstaan door derden, bijvoorbeeld 
een accountant of een financieringsdeskundige. Er zijn ook (semi-)over-
heidsinstanties werkzaam die op dit gebied adviserend optreden, bijvoor-
beeld de Kamers van Koophandel en Fabrieken en de Regionale Instituten 
Midden- en Kleinbedrijf. Een en ander heeft tot gevolg dat een ondernemer 
zich doorgaans beter dan een consument kan laten informeren over de 
factoren die bij de kredietverlening van belang zijn. 

Verder bestaan bij zakelijke kredietverlening andere verhoudingen 
tussen partijen, bijvoorbeeld op het gebied van de voorwaarden waaronder 
kredietovereenkomsten worden gesloten. Dit is ook aanvaardbaar omdat 
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de kredietgever in deze sfeer dikwijls grotere risico's loopt. Deze worden 
bij kredietverlening aan bedrijven naar andere maatstaven gemeten, zodat 
het beschermingsniveau van de WCK hier niet passend zou zijn. Wij 
menen daarom te moeten vasthouden aan de beperking tot de particuliere 
sfeer, waar het de kredietnemer betreft. 

Voorts vroegen deze leden of er voldoende waarborgen zijn dat geen 
kredietverlening plaatsvindt als het voortbestaan van de onderneming 
twijfelachtig is. Wij menen dat aan specifieke waarborgen in dezen geen 
behoefte bestaat. Geen enkele kredietgever heeft er immers belang bij om 
krediet aan wie dan ook te verstrekken waarvan in redelijkheid is te 
voorzien dat dit niet zal worden afgelost op de overeengekomen wijze. 
Het is in het belang van de kredietgever zelf om terughoudend te zijn met 
krediet verlenen als een bedrijf in moeilijkheden verkeert. 

Ten slotte vroegen deze leden of er op dit terrein ook sprake is van een 
erecode. Op het gebied van de kredietverlening aan bedrijven geldt geen 
erecode, zo is ons medegedeeld van de zijde van het bedrijfsleven. 

Wij menen, dit in antwoord op de vraag van het lid van de R.P.F.-fractie, 
wat de voordelen zijn van het buiten toepassing verklaren van de WCK op 
kleinere kredieten met een bedrijfsmatig karakter, dat de wet niet een 
ruimer bereik moet hebben dan nodig is. Dat dit, bij bedoelde toepasse-
lijkheid, wel het geval zou zijn, blijkt uit ons antwoord op de soortgelijke 
vraag van de leden van de fractie van D66. Overigens kunnen wij hier nog 
aan toevoegen dat ons vanuit het bedrijfsleven geen signalen hebben 
bereikt om de wet ook op (kleinere) bedrijfsmatige kredieten van toepassing 
te doen zijn. Ten slotte merken wij op dat ook de WAS uitzonderingen 
kent voor bedrijfsmatige kredieten, terwijl de toepasselijkheid van de 
WCGK op bedrijfsmatige kredieten steeds problematisch is geweest. In 
een recent arrest heeft de Hoge Raad (HR 6 februari 1987, NJ '87, 986) 
uitgesproken dat de WCGK van toepassing is op aan bedrijven verstrekte 
kredieten tot aan het grensbedrag. Hiervoor kwam al ter sprake dat wij 
naar aanleiding van dit arrest een wetsvoorstel hebben ingediend om een 
aantal niet voor wenselijk gehouden gevolgen van het HR-arrest te 
ondervangen. Hierbij hebben wij ook besloten om voor de zg. produktieve 
kredietverlening in het kader van de WCGK een vrijstellingsbeleid te 
ontwikkelen. Immers, de WCGK is blijkens de geschiedenis van die wet, 
in wezen niet voor deze kredieten bedoeld. Onder de WCK wordt de 
produktieve kredietverlening eveneens vrijgelaten. 

Voorts vroeg het hier aan het woord zijnde lid of er bij kleine ondernemers 
een grote behoefte bestaat aan kredieten beneden het grensbedrag. Wij 
merken hierover op, dat het niet ongebruikelijk is dat kleinere ondernemers 
kredieten van een dergelijke omvang aanwenden bij hun bedrijfsfinancie-
ring. Maar ook grotere bedrijven kunnen als kredietnemer betrokken zijn 
bij krediettransacties beneden het grensbedrag. Men denke hierbij aan de 
financiering van bedrijfsauto's en kleinere apparatuur voor de bedrijfsvoe-
ring. 

5.1.2. Gemeentelijke kredietbanken (GKB's) 
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66, S.G.P., en 

P.P.R. meenden dat er redenen aanwezig zijn om de commerciële 
kredietverlening van de GKB's onder de werking van de WCK te brengen. 
In dit verband werd gewezen op een artikel in de Consumentengeldgids 
van april 1983, dat gewag maakt van het feit dat enkele GKB's de 
bepalingen van de WCGK, die overigens niet gelden voor deze instellingen, 
niet naleven. 

Een van de gevolgen van de EEG-richtlijn is dat een aantal bepalingen 
van de richtlijn rechtstreeks van toepassing is op GKB's, en omdat de 
richtlijn niet voorziet in een uitzonderingspositie voor deze instellingen, 
zijn deze instellingen bijgevolg aan een aantal gelijke bepalingen onder-
worpen als de andere kredietgevers. Het gewijzigde artikel 5 van de WCK 
brengt dit tot uitdrukking. Hierdoor zal een aantal belangrijke artikelen 
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van deze wet op gelijke wijze gelden voor GKB's als voor andere krediet-
gevers. Overigens gelden deze bepalingen zowel voor de sociale als voor 
de normale portefeuille van de GKB's. 

Als gevolg van de toepasselijkheid van de richtlijn en de daarmee 
corresponderende artikelen uit de WCK, zullen de volgende verplichtingen 
voor de GKB's gaan gelden. Het weergeven van het effectieve kredietver-
goedingspercentage op jaarbasis (artikel 26, zesde lid), een schriftelijk 
contract dat bepaalde essentialia dient te bevatten (artikelen 30 en 32), 
het recht op vervroegde aflossing en een billijke regeling van de boeterente 
(artikelen 35, 36 en 37), de regeling met betrekking tot wissels, order-
briefjes en cheques (artikel 38 onder b), de verplichting tot het sturen van 
een rekeningafschrift bij roodstanden (artikel 39, tweede lid), het tegengaan 
van ongerechtvaardigde verrijking bij terugneming van de zekerheid 
(artikelen 41,42 en 43) alsmede de regeling van de mede-aansprakelijkheid 
(artikel 43a). 

Wij menen dat aldus al is tegemoet gekomen aan de wens van de hier 
aan het woord zijde leden om op bepaalde onderdelen van de activiteiten 
van de GKB's de bepalingen van de WCK van toepassing te laten zijn. 

Verder is van belang dat het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Volkskredietwezen (NVVK) zich bij brief van 20 juli 1987 heeft 
gewend tot eerste ondergetekende en een positieve reactie heeft gegeven 
op de door genoemde fracties geuite wens om voor normale kredietverle-
ning van GKB's zoveel mogelijk gelijke regels te laten gelden als voor de 
overige kredietgevers. De NVVK stelt voor dat zij zorg draagt voor de 
totstandkoming van een VNG-modelreglement en ook zal zij bevorderen 
dat de betrokken gemeentebesturen dit reglement op de eigen GKB van 
toepassing verklaren. 

In dit reglement zal een globale indicatie worden gegeven van het 
onderscheid tussen sociale en normale kredietverlening; dit onderscheid 
wordt ook aangegeven in het standaard-prospectus van de NVVK. Voor 
andere dan sociale kredietverlening zal het reglement bepalen dat niet 
minder bescherming wordt geboden dan de WCK, terwijl bij de sociale 
kredietverlening niet meer gebruik wordt gemaakt van de verdergaande 
bevoegdheden dan noodzakelijk is voor verantwoorde sociale kredietver-
lening. Ten slotte is voorzien in een klachtenprocedure waarbij de cliënt 
kan klagen over zowel de kredietverlening als de weigering van een 
krediet. Een geschillencommissie van de NVVK zal toezien op een 
uniforme uitleg van het modelreglement. 

Wij menen dat aldus nog verder kan worden tegemoet gekomen aan 
het verlangen van de hier aan het woord zijnde leden om voor GKB's met 
betrekking tot andere dan sociale kredietverlening zoveel mogelijk gelijke 
regels te laten gelden als voor vergunninghouders. 

Daar komt nog bij dat het onderscheid tussen sociale en normale 
kredietverlening bijzonder moeilijk in een juridisch waterdichte vorm te 
gieten is. De NVVK wijst hier ook op in haar brief. Wij kunnen ons daarom 
verenigen met de benadering dat de reglementen van de GKB's globaal 
aangeven wanneer een krediet in beginsel als sociaal en wanneer het als 
normaal moet worden aangemerkt. Bij schuldsanering bijvoorbeeld is het 
verleende krediet altijd sociaal, maar bij de overige kredietverlening zal de 
grens niet altijd zo eenvoudig te trekken zijn. 

Wij zijn inmiddels in overleg getreden met de NVVK over de verdere 
voortgang van deze zelfregulering, opdat gewaarborgd is dat deze tijdig 
is gerealiseerd. Met de NVVK zij wij van mening dat de GKB's zich in een 
aantal relevante opzichten onderscheiden van andere kredietverleners. 
Wij wijzen op de plaatselijke politieke controle en op de vaak stringente 
sociale taakstellingen van de banken. Voorts past het in het deregulerings-
en decentralisatiebeleid van de regering om niet met eigen regelgeving te 
komen indien lagere overheden zelf een adequaat kader bieden om de 
gewenste beleidsdoelstellingen te realiseren. Wij onderschrijven hetgeen 
de NVVK stelt in haar brief, dat een incidentele overschrijding in 1983 
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van het maximumtarief bij sociale kredietverlening bij een enkele bank, 
hoe onwenselijk op zich ook, onvoldoende rechtvaardiging vormt om alle 
normale kredietverlening van de GKB's onder de WCK te brengen. 

Wij menen dat op de aldus geschetste wijze enerzijds voldoende recht 
wordt gedaan aan de verlangens van de hier aan het woord zijnde leden, 
en anderzijds zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het systeem van het 
wetsvoorstel, dat mede was ingegeven door de unanieme wensen van de 
adviesorganen in het kader van de maatschappelijke consultatie over het 
voorontwerp. 

5.1.3. Overige kredietgevers 
De leden van de fractie van D66 vroegen zich af wat verstaan moet 

worden onder kredietverlening door openbare lichamen uit artikel 4, 
eerste lid, onder j . Het gaat daarbij om kredietverlening door gemeentelijke 
sociale diensten, de directie studiefinanciering en andere kredietverlening 
door de overheid in het kader van subsidiëring, bevordering eigen 
woningbezit en dergelijke. Deze uitzondering is beperkt tot kredietverlening 
ter uitvoering van een wettelijke taak. De normering vindt in deze gevallen 
plaats in de desbetreffende regeling. Deze kredietverlening kent verder 
een andere maatschappelijke inbedding dan het reguliere consumenten-
krediet. 

Voorts vroegen deze leden om een reactie op de brieven van de 
OV-bank en van de GKB-Friesland. 

De OV-bank heeft in haar adres aan de Tweede Kamer van 14 januari 
1987 gepleit voor een wijziging van artikel 33 in die zin dat het verbod 
van looncessie niet zou gelden voor instellingen van openbaar nut. 

Wij zijn van een dergelijke wetswijziging geen voorstander. In de eerste 
plaats omdat deze niet goed past in het systeem van de WCK. Verder is 
gebleken dat de OV-bank met name behoefte heeft aan de looncessie 
voor schuldsaneringskredieten. Wij menen dat artikel 4, eerste lid, onder 
a, hiervoor voldoende soulaas biedt. Deze uitzonderingsbepaling is met 
name bedoeld voor krediet op zachte voorwaarden. Dus zolang de 
OV-bank de schuldsaneringskredieten niet openbaar aanbiedt, en zolang 
de kredietvergoeding die daarbij in rekening wordt gebracht beneden de 
wettelijke rente blijft, is de WCK niet van toepassing, en kan ook de 
looncessie bedongen worden. Wij menen dat deze benaderingswijze, die 
aansluit bij de algemene grenzen voor sociaal getinte kredietverlening, de 
voorkeur verdient boven wetswijziging ten behoeve van een enkele 
vergunninghouder. 

De GKB Friesland heeft zich in haar brief van 9 januari 1987 tot de 
Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer gewend 
met het verzoek om gelijkgesteld te worden met de overige GKB's. Wij 
menen dat deze GKB volledig voldoet aan de definitie die de WCK geeft 
in artikel 1, onder n, en artikel 6. De GKB Friesland is immers opgericht 
bij besluit van 11 oktober 1950 van de gemeenteraad van Leeuwarden. 
Aldus is bereikt dat genoemde GKB rechtstreeks onder de definitie van de 
WCK valt en dat een afzonderlijke voorziening niet noodzakelijk is. 

Wel is op grond van artikel 7, eerste lid, van de WCK vereist dat het 
reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. Wij hebben de 
GKB Friesland gewezen op dit artikel, omdat het thans gebruikelijk is dat 
het reglement wordt goedgekeurd door het College van Burgemeesters 
en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. 

5.2. Naar object 

5.2.1. Grensbedrag 
De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en D66 maakten opmer-

kingen ter zake van de verhoging van het grensbedrag in verband met 
hetgeen de EEG-richtlijn hierover voorschrijft. 
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In de brief van eerste ondergetekende van 23 februari 1987 (19 785, 
nr.5) is meegedeeld dat de WCK-grens inderdaad zal worden opgetrokken 
tot f 50000 . Aldus wordt uitvoering gegeven aan artikel 2, eerste lid, 
onder f, van de richtlijn. 

Voorts vroegen de leden van de C.D.A. fractie een reactie op het 
voorstel van de VFN om op zijn minst aan te sluiten bij de EEG-richtlijn, 
die de mogelijkheid kent van een ondergrens van f500. Deze leden 
wilden met name vernemen of afwijking daarvan mogelijk is op dit 
onderdeel. 

Wij achten een algemene ondergrens niet zinvol en bovendien onge-
wenst. In de eerste plaats kunnen meer kleinere kredieten gezamenlijk 
toch een groot kredietbedrag vertegenwoordigen. Verder bestaat het 
gevaar van splitsing van een groter krediet in verschillende kleine kredieten 
beneden de ondergrens. Ten slotte leert de ervaring met bijvoorbeeld 
postorderkrediet dat in deze sfeer zeer hoge rentes worden gevraagd. 
Doorgaans zijn consumenten die een hoog risico vertegenwoordigen op 
deze kleine kredietsommen aangewezen, bijvoorbeeld bij de vervanging 
van duurzame huishoudelijke apparatuur. 

Wel zij er in dit verband op gewezen, dat, gezien de bezwaren van het 
bedrijfsleven ter zake van de toepasselijkheid van de wet op kleinere 
kredieten vanwege onevenredig zware administratieve lasten die hieruit 
zouden voortvloeien, het wetsvoorstel reeds enkele voorzieningen bevat. 
Zo geldt een lichter regime voor het inwinnen van inlichtingen in het 
stadium van de behandeling van kredietaanvragen (artikel 28) en bevat 
artikel 32 de bepaling dat bij kleinere kredieten in plaats van een akte 
volstaan kan worden met een schriftelijke bevestiging. In beide gevallen is 
de grens f2000. Bij nota van wijziging is ook artikel 23 met dit oogmerk 
bijgesteld. Wij menen dat aldus genoegzaam aan bedoelde bezwaren 
wordt tegemoet gekomen. 

Omdat artikel 15 van de EEG-richtlijn de Lid-Staten de vrijheid laat om 
verderreikende voorschriften ter bescherming van de consument te 
handhaven of aan te nemen, zijn op dit punt geen problemen met de 
richtlijn te verwachten. 

Ten slotte wilden de hier aan het woord zijnde leden een reactie op hun 
veronderstelling dat een verhoging van de ondergrens de bescherming 
van de positie van de lagere inkomens zou beperken. Gelet op het 
bovenstaande onderschrijven wij de veronderstelling van de leden van de 
C.D.A. fractie in die zin dat het doorgaans de lagere inkomens zijn die op 
deze kleine kredietsommen zullen zijn aangewezen. 

De leden van de fractie van D66 vroegen of er geen reden is het 
grensbedrag te verhogen, omdat er consumptieve aankopen (boot, 
caravan, auto) bestaan die het grensbedrag te boven gaan. Uit CBS-gege-
vens blijkt dat bij het huidige grensbedrag van f 4 0 0 0 0 ongeveer 95 % 
van de relevante markt is gedekt. Met de vanwege de EEG-richtlijn 
aangekondigde verhoging tot f 50000 zal dit percentage nog hoger zijn 
geworden. Wij menen dat de reikwijdte van de wet in dit opzicht voldoende 
ruim is. 

Deze leden vroegen zich af hoe lang de f 4 0 000 grens al bestaat. Deze 
grens bestaat sinds 14 mei 1979, de datum dat het Koninklijk Besluit van 
27 april 1979 (Stb. 227) in werking trad. Toen werd besloten het grens-
bedrag van de WCGK te verhogen van f 10000 tot f 40000 , vanwege de 
forse toename van het gemiddeld geleende bedrag. Destijds werd als 
norm voor het grensbedrag genomen, vier maal het gemiddeld uitgeleende 
bedrag. 

Verder vroegen de hier aan het woord zijnde leden of overwogen is de 
besteding als criterium te hanteren, mede vanwege het verschijnsel dat 
kredietgevers soms net boven het grensbedrag gaan zitten. Hierover is 
wel nagedacht, maar bewust is er van afgezien om de besteding als 
criterium te kiezen. Wij achten dit een onbruikbare afbakening omdat het 
zou leiden tot bestedingscontrole bij de kredietnemer, hetgeen niet alleen 
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principieel ongewenst zou zijn, maar ook op zeer grote praktische 
uitvoeringsproblemen zou stuiten. 

In antwoord op de vraag van deze leden betreffende mogelijk ontwij-
kingsgedrag, merken wij op dat wij niet kunnen uitsluiten dat het ook 
onder het regime van de WCK zal voorkomen, dat partijen een krediet-
overeenkomst afsluiten vlak boven het grensbedrag van f50000 . Dit is een 
onvermijdelijk gevolg van het hanteren van het grensbedrag. Gelet op het 
feit dat meer dan 95% van de relevante kredietverlening door de WCK 
wordt bestreken, zien wij geen reden om een ander criterium te kiezen. 

Bovendien kan men eigenlijk ook niet zeggen dat aldus de wet ontweken 
wordt. Ergens moet immers de grens getrokken worden voor de consu-
mentenbescherming. Daarboven kan partijen meer vrijheid worden 
gelaten bij het vormgeven van hun contractuele verhouding. 

De leden van de fractie van D66 meenden dat de wet imperatief een 
bepaling dient te bevatten die voorkomt dat de inflatie het grensbedrag 
uitholt, omdat anders alsnog de wens van de VFN-leden uit de commissie 
WCGK zou worden gehonoreerd. De «kan bepaling» van artikel 3 achtten 
deze leden onvoldoende, al konden zij zich met de overige bepalingen 
rond de aanpassing wel verenigen. Wij menen evenwel dat de huidige 
facultatieve formulering beter aansluit bij de gekozen opzet dan een 
imperatieve. Het begrip geldontwaarding uit artikel 3 is immers niet 
vastomlijnd, zodat ook bij een imperatieve bepaling steeds enige marge 
zal bestaan bij de beoordeling van de vraag of aanpassing van het 
grensbedrag nodig is. Automatische aanpassing is niet alleen ongewenst, 
maar ook onmogelijk omdat steeds afronding nodig zal zijn, teneinde een 
duidelijk herkenbaar grensbedrag te krijgen. 

Verder is voor een wijziging van het grensbedrag een algemene 
maatregel van bestuur nodig waaromtrent op grond van artikel 48, derde 
lid, de adviescommissie moet adviseren. Daarin zijn, naast leden, voorge-
dragen door kredietgeversorganisaties, ook leden op voordracht van 
consumentenorganisaties en onafhankelijke leden opgenomen, die er 
zeker op zullen toezien dat de werkingssfeer van de WCK niet zal worden 
uitgehold door de inflatie, zodat in feite een lager grensbedrag zou 
gelden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of , gelet op de reeds jaren bestaande 
grens van f40000 , geen bijstelling gewenst is. Wij menen dat met een 
verhoging tot f 50000 de reikwijdte van de wet voldoende is, zoals blijkt 
uit onze hiervoor gegeven antwoorden. 

5.2.2. Hypothecaire kredietverlening 
De leden van de C.D.A.-fractie hadden zich nog geen definitief oordeel 

gevormd over het al dan niet onder de wet brengen van hypotheken. De 
argumenten in het voorontwerp om consumptief aangewende hypotheken 
onder de wet te brengen leken deze fractie billijk, maar het uitsluiten met 
verwijzing naar het niet werkbaar zijn van een bestemmingscriterium, riep 
vragen bij hen op. Zij vroegen de EEG-richtlijn mede in de beschouwingen 
te betrekken. 

Zoals wij eerder onder 5.2.1. van deze memorie aangaven in ons 
antwoord aan de leden van de D66-fractie over het grensbedrag, zien wij 
grote problemen bij het hanteren van een bestemmingscriterium omdat 
wij de daaraan verbonden bestedingscontrole ongewenst en onuitvoerbaar 
vinden. Bovendien is het in de hypothekensfeer vrijwel uitgesloten een 
helder onderscheid te maken tussen consumptief en «produktief» krediet. 
In het kader van dezelfde hypotheek kunnen bijvoorbeeld een verbouwing, 
een gedeeltelijk nieuwe inrichting en een bankstel worden gefinancierd. 
Wie zal kunnen uitmaken welke besteding produktief, en welke consumptief 
genoemd moet worden, nog afgezien van de controle-problemen? 

Artikel 2, eerste lid,onder a, van de richtlijn bepaalt dat de richtlijn niet 
van toepassing is op kredietovereenkomsten of krediettoezeggingen: 
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- die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verwerving of het behoud van 
eigendomsrechten op grond of een bestaand of nog op te trekken 
gebouw; 

- die bestemd zijn voor de renovatie van een gebouw als zodanig. In 
deze bepaling is derhalve wel een bestemmingscriterium opgenomen. 

Ingevolge artikel 3 van de richtlijn moet bij alle kredietovereenkomsten 
waarvoor de richtlijn geldt het effectieve kredietvergoedingspercentage 
worden aangegeven. Gelet op de hierboven vermelde bezwaren tegen het 
hanteren van een bestemmingscriterium hebben wij besloten het bepaalde 
in de richtlijn op dit punt van toepassing te doen zijn op alle hypothecaire 
kredieten, ongeacht hun bestemming. Een tweede probleem dat zich in 
dit kader voordoet betreft de implementatie van het bepaalde in artikel 3 
van de richtlijn ten aanzien van hypothecaire kredietovereenkomsten in 
relatie tot de door de overheid beoogde zelfregulering. In de nota van 
wijziging (artikel 26, vijfde lid) hebben wij hiervoor de volgende oplossing 
gevonden. Door de minister worden de regels gesteld aangaande de 
berekening en vermelding van het effectieve kredietvergoedingspercenta-
ge. Indien evenwel door de zelfregulering materieel aan het bepaalde in 
de richtlijn wordt voldaan, bepaalt de minister dat de berekening en de 
vermelding geschieden op de wijze die is vastgelegd in het kader van de 
zelfregulering. Dit geldt ook voor hypothecaire kredietgevers die eventueel 
niet (meer) partij mochten zijn bij die zelfregulering. Door middel van 
deze constructie wordt aan de ene kant ruimte gelaten aan de eigen 
regulering door de branche, doch blijft aan de andere kant - namelijk 
indien de zelfregulering niet aan de richtlijn voldoet - de mogelijkheid 
voor de overheid open om zelf regels te stellen. 

Verder waren de leden van de C.D.A.-fractie benieuwd hoe de zelfregu-
lering gestalte krijgt. De volgende ontwikkelingen zijn daarover te melden. 
In december 1986 is de eerste fase van de werkzaamheden van de 
ambtelijke stuurgroep uitgemond in de presentatie van een agenda aan 
de participanten uit de betrokken bedrijfstak. Hierin zijn twee categorieën 
van onderwerpen opgenomen: onderwerpen waaromtrent het wenselijk 
wordt geacht dat zelfregulering tot stand komt, en een tweede categorie 
waaromtrent eerst een informatie-uitwisseling dient plaats te vinden, 
alvorens een eventuele wenselijkheid van gedragsregels aan de orde is. 

In mei 1987 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden tussen 
overheid en bedrijfsleven. Eind juni heeft de branche vervolgens een 
aanzet gegeven hoe zij zich voorstelt de zelfregulering gestalte te geven. 
Intussen is met vertegenwoordigers van de banken, de verzekeraars en 
de pensioenfondsen overleg gepleegd over de inhoud van de zelfregulering. 
De onderwerpen waarover is gesproken zijn voorlichting (reclame, 
prospectus en offerte), de wijze van berekening van de effectieve rente, 
en een aantal voorwaarden bij hypothecaire kredietverlening. Voorts is de 
handhaving van de zelfregulering onderwerp van overleg geweest. 
Inmiddels zijn de besprekingen tussen de ambtelijke stuurgroep en de 
branche afgerond. Momenteel worden de resultaten van dit overleg 
besproken met de consumentenorganisaties. 

Het is de bedoeling dat kort daarna de resultaten van het overleg aan 
de Tweede Kamer kunnen worden gepresenteerd. Het is uitdrukkelijk 
onze opzet dat de Kamer zich een oordeel kan vormen over de zelfregulering 
voordat de afrondende besluitvorming omtrent de WCK in de Tweede 
Kamer plaatsvindt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden dat de WCK wordt 
aangepast zodat ook hypotheken onder de werkingssfeer zouden vallen. 
De bereidheid van hypotheeknemers tot zelfregulering biedt de consument 
onvoldoende zekerheid, aldus deze leden. Wij menen evenwel dat er 
goede gronden zijn om met vertrouwen de uitkomsten van de thans 
gekozen weg tegemoet te zien. Als er voor de gehele hypothekenmarkt 
een regeling tot stand zou komen die de consument adequate bescherming 
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en voorlichting biedt, is dat ook vanuit een oogpunt van consumentenbe-
scherming te prefereren boven een wettelijke regeling voor hypotheken 
tot f 50 000. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of met zelfregulering 
bedoeld is dat de branche met ambtenaren gaat overleggen om daarna 
de consumentenorganisaties met het resultaat te confronteren. 

De navolgende overwegingen leidden ons tot de opvatting dat het in 
onderhavig geval wenselijk was om zelf met aanbiedende marktpartijen 
overleg te voeren omtrent zelfregulering. In de eerste plaats is de markt 
van hypothecaire kredietgevers zeer divers, zodat het niet eenvoudig leek 
voor alle bancaire instellingen, verzekeraars, pensioen- en bouwfondsen 
om op relatief korte termijn eenzelfde lijn te accorderen. Wij meenden 
onszelf namelijk een termijn te moeten stellen aan de voor zelfregulering 
beschikbare tijd. Dit brengt ons op de tweede overweging, te weten de 
relatie van de zelfregulering met het onderhavige wetsvoorstel. Blijkens 
het voorontwerp heeft de overheid ook expliciete opvattingen geformuleerd 
ten aanzien van kredietverlening aan consumenten waar het de markt 
voor hypothecaire kredietverlening betreft. Indien dan, zoals in dit geval, 
de branche de bereidheid uitspreekt om zelf tot gedragsregels te komen, 
ligt het naar ons inzicht voor de hand dat de overheid juist vanwege het 
feit dat zij zich opvattingen heeft gevormd, overleg voert met degenen die 
dit aanbod hebben gedaan, teneinde te kunnen bezien of, en te stimuleren 
dat, zulke zelfregulering een genoegzaam alternatief vormt voor de 
regulering die de overheid voornemens was tot stand te brengen. 

In bovengenoemde opzichten - diversiteit aan aanbodzijde in relatie tot 
tijdstermijn, eigen overheidsopvattingen - onderscheidt onderhavig 
zelfreguleringsproces zich enigszins van andere. De consumentenorgani-
saties hebben evenwel een reële betrokkenheid. Met hun opvattingen en 
ervaringen omtrent hypothecaire kredietverlening is rekening gehouden 
bij het opstellen van de agenda voor het overleg met de branche. Voorts 
is erin voorzien dat consumentenorganisaties hun oordeel kunnen geven 
omtrent de concept-zelfreguleringsvoorstellen van de bedrijfstak. Bij onze 
standpuntbepaling welke wij de Kamer zullen doen toekomen zullen wij 
deze opvattingen betrekken. 

Aldus is een adequate medebetrokkenheid gecreëerd die het de Kamer 
mogelijk maakt om te zijner tijd tot een afgewogen oordeel te komen, met 
gebruikmaking van de voorstellen en reacties vanuit de verschillende 
relevante invalshoeken. 

De leden van de V.V.D. fractie waren er ronduit op tegen dat hypotheken 
tot f 40 000 onder de WCK worden gebracht. Zij beschouwen het opnemen 
van hypothecair krediet van relatief geringe omvang veeleer als het 
opnemen van spaargeld. 

Vanuit vermogensoogpunt is een aantal parallellen te trekken. Dat 
neemt echter niet weg dat wij nochtans menen dat er niet onaanzienlijke 
verschillen bestaan tussen het opnemen van spaargeld en het geven van 
hypotheek. Op de lening die aan de hypotheek ten grondslag ligt moet 
rente worden betaald, en hypotheekverplichtingen drukken doorgaans 
gedurende lange tijd op het inkomen. 

In dit verband maakten de hier aan het woord zijnde leden de vergelijking 
met polis- en effectenbelening. Deze vergelijking gaat onzes inziens niet 
op. Het eigen huis heeft een geheel andere betekenis in de gezinshuis-
houding dan dergelijke verhandelbare waardepapieren, die als zekerheid 
voor de aflossing van de lening worden gegeven. Men denke bijvoorbeeld 
aan de gevolgen van niet-betaling, wat bij hypotheken kan leiden tot 
ontruiming van de woning met alle sociale gevolgen van dien. 

Voorts vonden de hier aan het woord zijnde leden het volstrekt absurd 
dat er een ambtelijke stuurgroep was geformeerd om de zelfregulering te 
bevorderen. Zij stelden voor de ambtelijke stuurgroep terstond op te 
heffen. Wij menen evenwel dat het noodzakelijk is dat de overheid op dit 
belangrijke onderdeel van het consumentenkrediet aangeeft welke punten 
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voor de zelfregulering van belang zijn, wil deze een te prefereren alternatief 
zijn voor de oorspronkelijk voorgenomen wettelijke regulering. Wij menen 
voorts dat er een procedure is gekozen, die zich goed verdraagt met het 
streven naar zelfregulering en die overigens strookt met de benaderings-
wijze als opgenomen in het rapport Dereguleringsinvloeden op het 
consumentenbeleid. 

De leden van de fractie van D66 meenden dat hypothecaire kredietver-
lening onder een wettelijk regime zou dienen te vallen. Zij zagen in het 
uitsluiten van hypotheken het meest sprekende bewijs van hun stelling 
dat in de WCK niet zelden de zijde van de financiers is gekozen. 

Wij kunnen deze stelling beslist niet onderschrijven. Zoals wij in de 
memorie van toelichting onder 3.1 uiteengezet hebben, menen wij dat de 
bescherming die het onderhavige wetsvoorstel aan de consument biedt, 
getypeerd kan worden als een optimale, niet als een maximale. Dit 
uitgangspunt impliceert dat wij tevens een open oog hebben gehad voor 
de belangen van de wederpartij van de consument. Wij menen dat een te 
ver doorgevoerde bescherming van de consument zich uiteindelijk tegen 
hem kan keren in de vorm van hetzij een opslag op de prijs, hetzij een 
ongewenste inperking van de beschikbaarheid van krediet. 

In beginsel is krediet opnemen voor de gezinshuishouding een volkomen 
normale economische activiteit, waartegen geen enkel bezwaar bestaat. 
Het wetsvoorstel beoogt de consument zo goed mogelijk geïnformeerd te 
doen zijn, voordat hij de kredietbeslissing neemt, maar laat nadrukkelijk 
de uiteindelijke keuzevrijheid aan de consument. 

Aan de andere kant normeert de wet de vrijheid van de kredietgever in 
niet onbelangrijke mate om de eerder genoemde doelstelling te bereiken. 
Doordat er onder andere een maximumtarief zal gelden voor alle krediet-
soorten en omdat het bedingen van zekerheden en vervroegde opeisbaar-
heid aan beperkingen onderhevig is, zal de kredietgever voorzichtig 
moeten zijn bij het al dan niet krediet verlenen. Zijn mogelijkheden om 
zich tegen risico's in te dekken zijn immers door genoemde beleidsinstru-
menten beperkt. 

Hiernaast legt de WCK onder andere een verplichting tot het inwinnen 
van inlichtingen aan de kredietgever op en bestaat er een regeling ten 
aanzien van informatieverstrekking. Dit is in het belang van beide betrokken 
partijen. 

Wij menen dat op deze wijze, die voor het overige algemeen geaccep-
teerd lijkt te worden door de fracties, een goede balans is gevonden 
tussen de vrijheden van partijen en de bescherming van de betrokken 
belangen. 

Voorts stelden de leden van de D66-fractie een aantal inhoudelijke 
vragen over de procedure en de contractuele voorwaarden en de overige 
mogelijke inhoud van de tot stand te brengen zelfregulering. Voor een 
deel zijn deze vragen reeds beantwoord naar aanleiding van soortgelijke 
vragen van de C.D.A.- en de P.v.d.A.-fractie. Dit betreft de vragen over de 
aanvang van de procedure, de vorderingen van de stuurgroep en de 
betrokkenheid van de consumentenorganisaties. Wij verwijzen naar de 
eerdere antwoorden ter zake. 

Voor het overige zullen wij daar thans niet op ingaan, omdat wij het 
overleg over de zelfregulering niet willen belasten met gedetailleerde 
uitspraken over de criteria waaraan de zelfregulering moet voldoen. De 
ervaring met het bankwezen op het gebied van zelfregulering leert dat de 
branche een open oog heeft voor de belangen van de consumenten en in 
staat is om zelf met aanvaardbare regels te komen. 

Voorts meenden de leden van deze fractie dat er geen stok achter de 
deur is voor het geval er geen bevredigende zelfregulering tot stand is 
gekomen. Wij delen deze mening niet. Immers, mocht het bedrijfsleven 
niet slagen in het totstandbrengen van een alternatief voor wettelijke 
regeling, dan zullen hypotheken tot f 5 0 0 0 0 alsnog onder de WCK 
worden gebracht. 
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Deze leden vroegen of wij de mening deelden van de VFN dat er geen 
maatschappelijke behoefte bestaat aan regelgeving van niet consumptief 
aangewende hypotheken, mede in het licht van de aantallen executoriale 
verkopen ten gevolge van hypotheekschulden uit de afgelopen periode. 
Aan het rapport Problemen bij betaling van hypotheeklasten, dat is 
samengesteld door een particulier onderzoeksbureau, en is uitgegeven 
door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (november 1985) ontlenen wij het volgende. In de periode 
1978 tot en met 1984 bedroeg het percentage executies achtereenvolgens 
0,05, 0,11, 0,19, 0,24, 0,33, 0,40 en 0,34. Het percentage blijft vrij laag, 
maar de aantallen executies zijn explosief gestegen, zeker tot en met 
1983. Sindsdien is er weer sprake van een kentering in het aantal 
executies. 

Voorts vroegen deze leden ons oordeel over de redenen waarom 
hypothecaire kredietgevers zorgvuldiger te werk zouden gaan dan de 
verstrekkers van consumptief krediet. Ons is niet bekend of kredietgevers 
bij hypothecaire kredietverlening andere normen aanleggen dan bij 
andere kredietverlening. Het ligt voor de hand, gelet op de grootte van de 
bedragen en de betekenis van het eigen huis voor de gezinshuishouding, 
dat beide partijen voorzichtig zullen opereren. 

Voor het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66, tot 
wanneer de regering denkt te wachten op de totstandkoming van 
zelfregulering ten aanzien van de hypotheek-markt, verwijzen wij naar ons 
antwoord dienaangaande aan de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

De leden van de P.P.R.-fractie verwonderden zich over het late tijdstip 
waarop met het starten van de zelfregulering is begonnen, en vroegen of 
er ook een eindtermijn is gesteld. 

De zelfreguleringsoptie is voor het eerst geopperd door de branche zelf 
als mogelijk alternatief voor wettelijke regeling. De bereidheid hiertoe 
kwam naar voren in de periode dat de adviezen van de CCA en de 
Commissie WCGK verwerkt werden tot het huidige wetsvoorstel. Die 
adviezen gaven overigens ook reeds voldoende aanleiding tot heroverwe-
ging van het eerder ingenomen standpunt met betrekking tot hypotheken. 

Er is in deze zin een eindtermijn gesteld, dat aan de betrokkenen is 
meegedeeld dat de Tweede Kamer zich een oordeel moet kunnen vormen 
over een voorstel tot zelfregulering voordat zij tot besluitvorming komt 
met betrekking tot de WCK. Gelet op het vergevorderde stadium van het 
overleg is het zeker haalbaar om op korte termijn de zelfreguleringsvoor-
stellen van de branche, te zamen met onze standpuntbepaling daaromtrent, 
aan de Tweede Kamer te doen toekomen zodat de Kamer zich daarover 
vóór de definitieve vaststelling van de wettekst van de WCK een oordeel 
kan vormen. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen of er geen hoger grensbedrag 
moet komen voor hypotheken, indien deze onder de wet zouden vallen. In 
het licht van de zelfreguleringsoperatie achten wij beantwoording van 
deze vraag prematuur. Overigens valt aan te tekenen dat in de benadering 
van het voorontwerp niet alle woninghypotheken onder de wet werden 
gebracht. Achtergrond hiervan is dat, in navolging van de commissie-Ni-
caise, tot een bedrag van f 5 0 0 0 0 het merendeel van de «consumptieve» 
hypotheken wel bestreken zou worden. 

Deze leden vroegen verder of er onderzoek bekend is over de mate 
waarin onredelijke hypotheekvoorwaarden worden gesteld in de praktijk. 
In antwoord hierop delen wij mede dat dit onderwerp op de agenda staat 
in de besprekingen met het bedrijfsleven. 

Voorts vroegen deze leden in hoeverre hypothecaire schulden bijdragen 
tot problematische schuldsituaties. Uit het reeds genoemde rapport 
Problemen bij betaling van hypotheeklasten blijkt dat in de jaren 1978 tot 
en met 1984 het percentage wanbetalers, dit zijn cliënten met wie in 
overleg moet worden getreden vanwege voortdurende of zich regelmatig 
herhalende wanbetalingen, steeg van 0,89 in 1978 naar 2.85 in 1983. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 785, nr. 7 21 



Sinds 1984 (2.34) tekent zich evenwel weer een daling af. Het percentage 
betalingsregelingen bij hypotheken steeg in de periode 1978-1984 van 
0,58 tot 1,28. 

Het lid van de R.P.F, fractie stelde concrete vragen over de problemen 
die WCK-bepalingen al dan niet zouden kunnen opleveren bij hypotheken. 
Gelet op het bovenstaande, lijkt het ons thans niet opportuun daarop in te 
gaan. 

Ten slotte verweet dit lid ons een wat halfslachtig beleid omdat wij hier 
een bepaalde categorie kredietgevers een aparte behandeling geven. Wij 
hebben in de memorie van toelichting en ook in de onderhavige memorie 
echter aangegeven op welke gronden ten aanzien van deze eigensoortige 
kredietsoort voor een andere benaderingswijze is gekozen. 

5.2.3. Krediet op «zach te» voorwaarden 
De leden van de fractie van het C.D.A. konden de gekozen benadering 

ten aanzien van het krediet op zogenaamde zachte voorwaarden billijken, 
maar vroegen zich af waarom niet is gekozen voor de optie uit het 
CCA-advies. Zoals wij in de memorie van toelichting onder 4.1.2.4 
hebben uiteengezet zijn wij van een benaderingswijze als voorgestaan 
door de CCA geen voorstander, omdat het hier gaat om de werkingssfeer 
van de wet. Deze moet, mede gelet op de civielrechtelijke gevolgen, 
voldoende stabiel en voor betrokkenen duidelijk kenbaar zijn. Dit laatste 
geldt ten algemene, maar zeker hier is duidelijkheid een eerste voorwaarde, 
omdat deze uitzondering ook kredietgevers regardeert die doorgaans niet 
professioneel krediet verlenen. Wij menen dat van werkgevers of sociale 
fondsen niet gevergd kan worden dat zij regelmatig de Staatscourant 
raadplegen om te zien of de grens tot waar zij «vrij» krediet kunnen 
verstrekken veranderd is. 

Het is onmiskenbaar een voordeel van de wettelijke rente dat deze vrij 
algemeen bekend is, ook buiten kringen van professionele geldgevers. In 
beginsel kan een ieder te maken krijgen met de wettelijke rente. 

Bovendien gaat wijziging van de wettelijke rente, juist vanwege die 
brede betekenis, met de nodige publiciteit gepaard. Ten slotte streven de 
beide laatste ondertekenaars ernaar bedoelde rente niet al te dikwijls te 
wijzigen, met name met het oog op de rechtszekerheid. Deze combinatie 
van factoren maakt bedoelde rente bij uitstek geschikt als een onder-
scheidend criterium voor de begrenzing van de wettelijke regeling. 
Overigens wijzen wij erop dat artikel 4, lid 1, onder a, ook betekenis kan 
hebben voor vergunninghouders, voor zover deze kredieten verstrekken 
die een kredietvergoeding kennen beneden de wettelijke rente en die niet 
openbaar worden aangeboden. 

Voorts vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of de richtlijn niet tot 
een heroverweging op dit onderdeel leidt. Kennelijk doelen deze leden op 
artikel 2, tweede lid, van de richtlijn. De betrokken bepalingen van de 
WCK enerzijds en de richtlijn anderzijds dienen hetzelfde doel, te weten 
het uitzonderen van niet openbaar aangeboden krediet tegen een lage 
rente. Artikel 4, lid 1, onder a, van de wet voldoet aan het criterium van 
de richtlijn, omdat consumentenkrediet tegen de wettelijke rente normaliter 
aanzienlijk goedkoper is dan het vergelijkbare consumentenkrediet op de 
gewone, commerciële markt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten ons in te gaan op het 
voorstel van de Consumentenbond, om de grens tot waar een krediet 
vermoed wordt op zachte voorwaarden te zijn verstrekt niet te koppelen 
aan de wettelijke rente, maar aan een combinatie van rentes op de geld-
en kapitaalmarkt. Wij verwijzen hiervoor, en voor het antwoord op de 
vraag van deze leden betreffende de EEG-richtlijn, en die betreffende de 
verhouding tussen de wettelijke rente en het gebruikelijke kostenpercen-
tage naar hetgeen wij eerder stelden in antwoord op vragen van de leden 
van de C.D.A.-fractie. 
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Voorts wilden de leden van de P.v.d.A.fractie weten hoe getoetst 
wordt of de kredietgevers die buiten de wet vallen ook werkelijk «sociaal» 
krediet verlenen, aangezien het niet de bedoeling is dat de overheid in 
deze sfeer toezicht uitoefent. Ons staat inderdaad in deze sfeer geen 
toezicht voor ogen. Wel zullen wij bij klachten van betrokkenen, of indien 
blijkt dat een kredietgever uit deze categorie wel adverteert, daarnaar een 
onderzoek instellen. 

Overigens is het voor werkgevers en sociale fondsen riskant om krediet 
te verlenen tegen voorwaarden die in strijd zijn met de beperkingen, 
gelegen in de wettelijke rente en de afwezigheid van een openbaar 
aanbod, omdat overtreding tot gevolg heeft dat de wet van toepassing is 
en men een vergunning behoeft. Wij vermoeden dat er daarom weinig 
neiging zal bestaan om dit onderdeel van artikel 4 oneigenlijk te gebruiken. 

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of voor de aldus 
vrijgestelde transacties niet alsnog enige gedeelten van de WCK zouden 
kunnen gelden. Zij dachten daarbij met name aan de voorschriften 
omtrent de contractvoorwaarden en de informatieverstrekking. Wij 
hebben daarvan afgezien om de volgende redenen. 

Wij menen dat aan deze uitbreiding var. de werkingssfeer geen behoefte 
bestaat. Omdat er geen actieve werving plaats vindt, is toepasselijkheid 
van de regels uit hoofdstuk III, die beogen de kredietnemer een vergelij-
kingsmaatstaf te geven met andere kredieten, niet zinvol. Ook lijkt het ons 
niet juist de voorschriften op grond van hoofdstuk IV op deze vrijgestelde 
kredieten zonder meer van toepassing te verklaren. Mochten zich in deze 
sfeer misstanden voordoen, dan hebben wij de mogelijkheid om op grond 
van artikel 4, tweede lid, alsnog de WCK of bepaalde onderdelen daarvan 
van toepassing te doen zijn. 

Ten slotte vroegen ook deze leden waarom niet een meer flexibel 
stelsel is gekozen, zoals onder andere bepleit werd door de CCA. Wederom 
verwijzen wij naar ons hiervoor gegeven antwoord aan de leden van de 
C.D.A.-fractie op dezelfde vraag. 

5.2.4. Consumptieve tegenover produktieve aanwending 
De leden van de fractie van D66 vroegen ons of wij inzicht hebben in 

kredietverlening die onder vigeur van de WAS produktief werd genoemd, 
maar in werkelijkheid consumptief was. De WAS geeft zodanig goed 
controleerbare criteria voor dit onderscheid in artikel 4, eerste lid, onder a 
en b, dat ontduiking daarvan niet voor de hand ligt. De ECD heeft op dit 
punt strict controle uitgeoefend. Ons zijn geen voorbeelden bekend van 
ontduiking die op dit gebied zou hebben plaatsgevonden. 

Voorts vroegen deze leden naar hetgeen de WCK regelt over de 
kassastorting. De WCK bevat geen bepalingen over de eerste betaling. 
De motivering hiervoor is te vinden op bladzijde 19 van de memorie van 
toelichting en op de bladzijden 13 en 14 van de blauwe stukken (19 785, 
B). Een van de argumenten is dat wij, vanwege de onderlinge verwissel-
baarheid van geld- en goederenkrediet, de kassastorting, die naar zijn 
aard alleen voor goederenkrediet kan gelden, niet langer zinvol achten. 

5.2.5. Bancair betalingsverkeer 
De leden van de C.D.A.-fractie hadden geen moeite met de wijze 

waarop de WCK betalingsverkeer en kredietverlening ten opzichte van 
elkaar afbakent. Wel vroegen zij zich af of toch niet een «grijs gebied» 
kan ontstaan waarop geen controle mogelijk is. 

Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met het College van Overleg 
van de gezamenlijke banken (CvO) om tot een goede afbakening tussen 
kredietverlening en betalingsverkeer te komen. Naar aanleiding hiervan is 
de volgende verduidelijking te geven van artikel 1, lid 1, onder a: 

Indien een kredietgever een kredietfaciliteit van langer dan drie 
maanden aanbiedt, hetzij bij het openen van de rekening, hetzij later, dan 
is de WCK van toepassing, hetgeen onder meer impliceert dat een akte 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 785, nr. 7 23 



moet worden opgemaakt, en bij een faciliteit tot f 2000, dat een bevestiging 
moet worden gegeven. 

De wet is eveneens van toepassing als de kredietgever geen actie 
onderneemt als hierna beschreven ter voorkoming of opheffing van een 
roodstand van langer dan drie maanden in de gevallen dat er niets is 
overeengekomen met betrekking tot roodstanden. 

Het komt ook voor dat een ongewilde roodstand van langer dan drie 
maanden is ontstaan, maar dat deze later wordt omgezet in een persoonlijke 
lening of een doorlopend geldkrediet. Vanzelfsprekend is de wet ook dan 
van toepassing. 

Een andere situatie doet zich voor als ongewilde roodstanden van 
langer dan drie maanden zijn ontstaan, die voldoen aan de volgende 
kenmerken: 

- zij zijn niet toegestaan, c.q. toestemming ontbreekt en zij zijn dan 
door de bank expliciet als wanprestatie aangemerkt; 

- zij hebben geleid tot ingebrekestelling en directe opeising; 
Daarna zijn er twee mogelijkheden: spoedig na het verstrijken van de 

drie maanden gaat de kredietgever over tot incasso van de vordering, öf 
er wordt een betalingsregeling van al dan niet langer dan drie maanden 
overeengekomen, die schriftelijk wordt vastgelegd; 

- en, voor zover het gaat om bedragen boven de f 1000, er vindt 
aanmelding bij het BKR plaats met een speciale achterstandscodering. 

Indien aan deze voorwaarden voldaan is, dan is de WCK niet van 
toepassing. Er is in deze gevallen immers geen sprake van kredietverlening 
maar van de afwikkeling van een door de debiteur gepleegde wanprestatie. 

Wij menen dat op deze manier, die is afgestemd met het CvO, de 
afbakening kredietverlening en betalingsverkeer, helder en pragmatisch is 
aangegeven. Omdat de banken te zijner tijd de richtlijnen aan de plaatselijke 
kantoren in opgemelde zin zullen bijstellen, menen wij dat ook de controle 
op eenvoudige wijze kan worden uitgeoefend. 

Voorts is het overgangsregime versoepeld voor roodstanden in de 
productieve sfeer en op gemengde rekeningen. Wij verwijzen hiervoor 
naar de nota van wijziging bij artikel 69. Het toezicht zal zich concentreren 
op de instructies die vanuit de centrale organisatie aan de plaatselijke 
kantoren worden gegeven. 

De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat ook revolverende 
roodstanden onder de wet behoren te vallen. Zij noemden het voorbeeld 
van het enkele malen per jaar rood staan, en dat keer op keer, ook als het 
op zich per keer slechts om enkele maanden gaat. Dit is volgens deze 
leden een vorm van doorlopend krediet. Wij achten het onder de WCK 
brengen van de roodstanden waarop de hier sprekende leden doelen 
allereerst uit een oogpunt van rechtszekerheid ongewenst. In die benade-
ring zal immers pas achteraf kunnen worden geconstateerd dat een 
roodstand die plaatsvond in het kader van het reguliere betalingsverkeer 
als een krediet in de zin van de WCK had moeten worden beschouwd. 
Voorts zou de door deze leden voorgestane benadering het reguliere 
betalingsverkeer kunnen verstoren, hetgeen wij afwijzen. 

Overigens wordt erop gewezen dat blijkens de verstrekte adviezen naar 
aanleiding van het voorontwerp juist om bovengenoemde redenen in het 
thans voorliggende voorstel is teruggekomen op een benadering die leek 
op hetgeen door bedoelde leden wordt voorgesteld. Wij menen dat de 
wet over haar doel heen zou schieten indien daarin niet een voorziening 
zou voorkomen om het betalingsverkeer af te zonderen van de kredietver-
lening. Een criterium om deze afbakening te bewerkstelligen is dan ook 
nodig. De wijze waarop dit dient te geschieden gaven wij hiervoor op 
limitatieve wijze aan. In dit verband verwijzen wij ook naar artikel 2, 
eerste lid, onder g, eerste streepje, van de EEG-richtlijn, waar hetzelfde 
criterium wordt gegeven. Ook in een aantal andere EEG-landen bleek dit 
het gebruikelijke criterium te zijn. 
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Voorts vroegen de leden van deze fractie hoe de overheid zal controleren 
of de ene instelling meer onvrijwillige roodstanden heeft dan vergelijkbare 
instellingen. Wij wijzen erop dat er afspraken gemaakt zijn met het 
bedrijfsleven over de benadering van roodstanden. Hierdoor is het niet 
meer nodig om de verschillende instellingen met elkaar te vergelijken in 
verband met de mate waarin roodstanden bij hen vóórkomen. 

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden waarom pas 
achteraf zou worden opgetreden als blijkt dat roodstand als een alterna-
tieve, ongeregelde kredietverlening gaat functioneren. Wij menen, dit in 
aansluiting op hetgeen wij hierboven stelden in antwoord op eerdere 
vragen van deze leden, dat de noodzaak van een efficiënt betalingsverkeer 
met zich meebrengt dat een andere - meer preventieve - wijze van 
wetshandhaving op dit terrein niet in aanmerking komt. Hierdoor zou het 
betalingsverkeer onnodig hinder ondervinden. 

De leden van de fractie van D66 hadden enig begrip voor de opvattingen 
van het College van Overleg van de gezamenlijke banken (CvO) dat 
afspraken over roodstanden worden bemoeilijkt als de WCK hierop van 
toepassing zou zijn. Het zou hier gaan om de wat betere cliënten, 
waarmee een vertrouwensrelatie zou worden geschaad en voor wie het 
wetsvoorstel niet primair bedoeld is. Deze leden erkenden overigens de 
moeilijkheid van een heldere afbakening. 

Wij wijzen op het eerdergenoemde overleg dat inmiddels al heeft 
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het CvO, met name over 
deze punten. Overigens moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
het probleem van de roodstanden en dat van krediettransacties in de 
vermogenssfeer bij de meer vermogende cliënten. Dit zijn twee afzonder-
lijke problemen. Op de positie van de vermogende cliënten gaan wij 
uitvoeriger in bij de behandeling van het volgende punt. 

In bedoeld overleg is ons verder gebleken dat enige administratieve 
voorschriften een belangrijk knelpunt bij roodstanden opleveren. Ter 
oplossing van dit probleem is toegezegd dat wij de mogelijkheid van een 
globalere registratie-verplichting voor de banken bij roodstanden zullen 
onderzoeken, bijvoorbeeld door hen toe te staan totaalcijfers in plaats van 
aantallen en bedragen te rapporteren. Er zal in overleg worden getreden 
met De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Minister van Financiën, 
teneinde het voeren van een dubbele administratie zoveel mogelijk te 
voorkomen. Ook is van de kant van het Ministerie van eerste ondergete-
kende toegezegd dat het toezicht zich bij roodstanden zal concentreren 
op de instructies die vanuit de leiding van de bank aan de bijkantoren 
wordt gegeven op het punt van de te bezigen praktijk bij roodstanden, en 
op de communicatie met de consument, blijkend uit standaardprocedures 
bij te grote roodstand, en uit advertenties en dergelijke. 

De leden van de D66-fractie vroegen ons oordeel over een advertentie 
van een grote handelsbank, waarin gesteld wordt «Toelage te laat binnen? 
je hoeft de balletles niet te missen» of iets van die strekking. Zij hadden 
twijfels over de toelaatbaarheid hiervan. Naar ons oordeel zou er onder 
de werking van de WCK niets ontoelaatbaars zijn aan de advertentie, 
zoals weergegeven door de leden van de D66-fractie. De debetfaciliteit 
van de salaris- of studentenrekening heeft de functie van een tijdelijke 
overbrugging. Van kredietverlening is, zoals hiervoor reeds werd vermeld, 
in het stelsel van de WCK eerst sprake indien de roodstand de strekking 
heeft om langer dan drie maanden te duren. Overigens is bij het beoordelen 
van deze strekking mede van belang de manier waarop de bank de 
cliënten benadert in advertenties en op andere manieren. Er zijn ook 
kredietgevers die een echte kredietfaciliteit aanbieden, gekoppeld aan de 
salarisrekening. Het is duidelijk dat de WCK in die gevallen van toepassing 
is. 

De leden van de D66-fractie vroegen zich af of de kredietvorm waarbij 
een leverancier betaling accepteert door middel van gedekte cheques 
waarvoor geen rente wordt gevraagd, onder de WCK valt, en zo ja, 
waarom. 
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Wij stellen voorop dat betaling door middel van gegarandeerde 
betaalmiddelen geen problemen oplevert in verband met de WCK. De wet 
is daarop niet van toepassing. 

De vraag moet waarschijnlijk worden bezien tegen de achtergrond van 
artikel 38, onder a. Deze bepaling verbiedt de kredietgever om reeds 
ingevulde en ondertekende girale betaalmiddelen aan te nemen ter zake 
van nog niet opeisbare verplichtingen van de kredietnemer. Deze bepaling 
is van toepassing indien betaling in termijnen is overeengekomen. Voor 
die termijnbetalingen mag de kredietgever geen girale (en ook geen 
gegarandeerde) betaalmiddelen aannemen. 

Een andere situatie is de volgende. Consument en handelaar spreken af 
dat eerstgenoemde met gegarandeerde betaalmiddelen betaalt en dat 
laatstgenoemde elke maand een betaal- of eurocheque ter incassering zal 
insturen naar de bank. Deze constructie heeft de strekking van een 
krediettransaktie, maar indien de leverancier geen openbaar aanbod doet 
en indien geen rente, of minder dan de wettelijke rente in rekening wordt 
gebracht is op grond van artikel 4, lid 1, onder a, de WCK niet van 
toepassing. 

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de gevolgen hiervan voor 
de kredietregistratie. Omdat er hier geen sprake is van krediet, is ook 
kredietregistratie niet aan de orde. 

Overigens heeft dit artikel enige technische wijzigingen ondergaan, 
zoals blijkt uit de nota van wijziging. 

5.2.6. Polis-en effectenbelening 
De leden van de fractie van D66 gingen accoord met de uitzondering 

van polis- en effectenbelening. Zij vroegen zich hierbij wel af of het 
uitzonderen van een kredietsoort in het algemeen niet tot gevolg heeft dat 
deze ook niet meer bij het BKR wordt geregistreerd. Wij merken op dat 
het BKR een eigen beleid heeft ten aanzien van het al dan niet registreren 
van kredieten. Voor een deel wordt er meer, voor een ander deel wordt er 
minder geregistreerd dan de kredietverlening waarop de WCK van 
toepassing is. Het uitzonderen van een bepaalde kredietsoort in de WCK 
betekent derhalve niet automatisch dat deze ook niet wordt geregistreerd 
bij het BKR. Genoemde kredietsoorten worden tot op heden evenwel ook 
niet geregistreerd bij het BKR en dit is begrijpelijk, gezien de bijzondere 
aard hiervan. 

Wij erkennen dat aldus niet alle kredietgegevens bij het BKR staan 
geregistreerd, maar dat hangt mede samen met de omstandigheid dat 
het BKR alleen goed kan functioneren indien de gegevens op professionele 
wijze worden aangeleverd. Om die reden kan bijvoorbeeld van werkgevers 
niet verwacht worden dat zij deelnemen aan het BKR. Vermelding van 
wijzigingen, achterstanden en dergelijke veronderstellen een professionele 
organisatie. Aldus bezien is het onvermijdelijk dat niet alle verplichtingen 
van particuliere huishoudens bij het BKR staan geregistreerd. 

Wel hebben wij ernaar gestreefd om, daar waar professionele krediet-
verlening in het geding is, geen gat te laten ontstaan tussen de WCK-
vergunning en het BKR-deelnemerschap (zie deze memorie onder 4, in 
antwoord op vragen van het lid van de G.P.V.-fractie). Aldus menen wij 
dat de nadelen tot een minimum zijn beperkt. 

Voorts vroegen deze leden wat de gevolgen zijn voor het acceptatiebe-
leid. Een nadere toets van de financiële situatie hoeft niet plaats te vinden 
bij deze vorm van kredietverlening tegen inzet van een deel van het 
vermogen. Hierdoor is ruimere kredietverlening mogelijk dan onder het 
regime van de WCK mogelijk zou zijn en er kan sprake zijn van benadeling 
van andere schuldeisers, aldus deze leden. 

Voor wat betreft de ruimere mogelijkheid van kredietverstrekking 
kunnen wij deze opmerkingen onderschrijven. In verband hiermee is in de 
memorie van toelichting ook gesteld dat het hier een uitzondering op een 
algemene regel betreft, namelijk dat bij kredietverlening aan de consument 
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primair rekening gehouden dient te worden met diens inkomen. Het is 
echter ook juist dat er, indien deze vorm van vermogen aanwezig is, bij 
kredietverlening die mede op basis daarvan plaatsvindt, minder behoefte 
bestaat aan consumentenbescherming om redenen als aangegeven in de 
memorie van toelichting. 

Met de door deze leden gestelde mogelijke benadeling van andere 
schuldeisers zal bedoeld zijn dat zij zich niet kunnen verhalen op de 
goederen die dienen als exclusieve zekerheid voor de aflossing van het 
krediet. Wij menen dat dergelijke overwegingen in de consumentensfeer, 
waar vermogensbeslag doorgaans een zeer bescheiden rol speelt, in de 
praktijk hier niet tot veel problemen zal leiden. Overigens merken wij op 
dat het een algemeen kenmerk van zekerheidsrechten is dat de crediteur 
die deze bedongen heeft, zich bij voorrang op de zekerheid kan verhalen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg onder welke omstandigheden 
overwogen wordt om deze kredietsoorten alsnog onder de wet te laten 
vallen, bijvoorbeeld in geval van ontduiking. Wij gaan er niet van uit dat 
de hier bedoelde vrijstellingen tot ontduiking zullen leiden. Er is hier 
sprake van een bestendige praktijk, die goed functioneert. Inwerkingtreding 
van de WCK, die deze activiteit dus ongemoeid laat, zal hierin - naar wij 
aannemen - geen verandering brengen. Men zie in dit verband ook de 
memorie van toelichting, bladzijde 4 1 . 

Wij wijzen erop dat de wetstekst die kredietverlening tegen polisbelening 
van de werking van de WCK uitzondert is aangescherpt om de tekst meer 
in overeenstemming te brengen met de ratio van deze uitzondering; zie 
de artikelsgewijze toelichting bij artikel 4, eerste lid, onder g. 

5.2.7. Pandkrediet 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen waarom niet is overwogen om 

de Pandhuiswet in de WCK op te nemen. Zij meenden dat bescherming 
op het terrein van het particulier pandhuiskrediet nodig is, op grond van 
een aantal door hen gesignaleerde problemen. Wij hebben ervan 
afgezien om regels ten aanzien van pandkrediet in het onderhavige 
wetsvoorstel te integreren. Het betreft hier een eigensoortige kredietvorm. 
Formeel bestaat niet de verplichting van de pandgever om de ontvangen 
som terug te betalen. Lost hij het ontvangen bedrag niet binnen een 
zekere termijn af, dan verkoopt de pandhouder het pand. Dit verschil 
wordt in de praktijk overigens gerelativeerd, doordat negentig procent 
van de pandgevers kiest voor inlossing. 

Bovendien zijn de regelingen die met betrekking tot pandkrediet dienen 
te worden overwogen niet goed te integreren in de WCK. Het gaat bij 
pandkrediet vooral om vrij specifieke voorschriften aangaande de bewaar-
termijn, de waardebepaling van het pand en de gang van zaken bij de 
verkoop ervan. Dergelijke regels passen niet goed in de huidige opzet van 
de WCK. 

Overigens hebben de eerste twee ondertekenaars adviesaanvragen 
doen uitgaan aan de CCA en de Commissie WCGK. Op 29 december 
1987 is het advies van de Commissie WCGK ontvangen. Wij verwachten 
het CCA-advies terzake binnenkort te ontvangen. 

6. Toetreding tot en verblijf op de markt 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de WCK op het punt van 
controle en toezicht door de Economische Controle Dienst (ECD) niet 
zeer ambitieus is. Bedacht dient te worden, zo luidt onze reactie hierop, 
dat het toezicht een van de centrale beleidsinstrumenten van de WCK is. 
De vormgeving moet nog worden uitgewerkt, onder andere in overleg 
met DNB en het Ministerie van Financiën, voor zover het instellingen 
betreft die uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255) 
onder toezicht staan. Er zal in ieder geval voldoende mankracht worden 
ingezet om de daaruit voortvloeiende taken naar behoren te kunnen 
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vervullen. Op dit moment kunnen wij geen nauwkeurige uitspraken doen 
over de aantallen die beschikbaar (moeten) zijn. 

Deze leden vroegen zich af hoe de erecode verspreid wordt. In antwoord 
hierop delen wij mee dat de erecode door een ieder kan worden opgevraagd 
bij het secretariaat van de VFN. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie over 
de VFN-code voegen wij deze erecode als bijlage bij deze memorie. Wij 
wijzen er overigens op dat bij de invulling van het begrip goed kredietgever 
uitsluitend rekening zal worden gehouden met de artikelen die betrekking 
hebben op de relatie tussen kredietgever en cliënt en niet op afspraken 
tussen de VFN-leden onderling, bijvoorbeeld ten aanzien van dubbele 
financiering. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe de algemeen-verbindend-
verklaring van de VFN-erecode geregeld gaat worden. Het is niet juist te 
spreken van algemeenverbindendverklaring. De code als zodanig is 
slechts verbindend voor de leden van de VFN. In de memorie van toelichting 
onder 4.2.2.2. schreven wij dat de erecode een aanknopingspunt zal gaan 
vormen bij het toezicht op alle kredietgevers waarop de WCK van 
toepassing is. De code zal in het bijzonder een rol spelen bij de beant-
woording van de vraag of een kredietgever in een bepaalde situatie al dan 
niet heeft gehandeld in strijd met hetgeen van een goed kredietgever in 
het maatschappelijk verkeer kan worden verwacht (artikel 16, eerste lid, 
onder b, WCK). Het gaat dan om gevallen waarin niet rechtstreeks een 
wettelijk voorschrift is overtreden. De erecode heeft derhalve voor de 
onder de WCK vallende kredietgevers een algemene aanvullende functie 
ten opzichte van de reeds in de wet of de daarop berustende maatregelen 
opgenomen voorschriften. Onder de WCGK wordt deze benadering reeds 
thans toegepast op vergunninghouders in de zin van die wet. 

Tenslotte meenden de hier aan het woord zijnde leden dat de vergunning 
voor de Rabo-organisatie adequater geregeld zou kunnen worden. De 
Rabo-organisatie heeft bij brief van 27 januari 1987 gewezen op enige 
mogelijk problematische aspecten van artikel 9 voor de bij haar aangesloten 
banken. Zij pleitte voor een regeling als thans gebruikelijk is in het kader 
van het toezicht op grond van de Wet Toezicht Kredietwezen (WTK). 

Wij onderkennen dat de WCK thans een andere uitwerking zou hebben 
op de Rabo-organisatie dan op kredietinstellingen met een bijkantorennet. 
Aangezien de onderscheiden gevallen materieel in wezen dezelfde zijn, 
hebben wij er als zodanig geen bezwaar tegen de Rabo-organisatie 
- indien zij dat wenst - voor de WCK aan te merken als één kredietinstelling 
met een bijkantorennet, alhoewel de Rabo-organisatie uit aparte rechts-
personen bestaat. In dat geval zal de Rabo-organisatie net als kredietin-
stellingen met bijkantoren als één kredietgever moeten worden beschouwd. 
Een uitgangspunt hierbij is dat de naleving van de WCK door een dergelijke 
organisatie moet zijn gewaarborgd. In dat verband is het de bedoeling, na 
overleg met de Rabo-organisatie, de WCK aan te passen, mits er sprake 
is van het effectief uitoefenen van gezag door het centrale orgaan over de 
aangesloten kredietinstellingen. Deze gezagsverhouding moet zeker 
stellen dat de naleving van de WCK door de aangesloten kredietinstellingen 
door het centrale orgaan zowel juridisch als praktisch kan worden 
afgedwongen, met name waar het de werking van administratieve en 
strafrechtelijke sancties betreft. Pas wanneer aan deze eisen is voldaan, 
en er bovendien sprake is van een aanvaardbare verhouding van onderlinge 
aansprakelijkheid ter zake van het vermogen als bedoeld in artikel 8 van 
de WTK, kan een dergelijke organisatie worden aangemerkt als één 
kredietinstelling en derhalve als één kredietgever. Wij stellen ons voor om 
de Tweede Kamer in te lichten over de resultaten van dit overleg bij de 
nota naar aanleiding van het eindverslag. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen hoeveel mankracht 
beschikbaar is, hoe vaak kredietgevers worden bezocht en wanneer de 
ECD voldoende deskundigheid heeft opgebouwd. Aan het antwoord dat 
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wij hierboven in dit verband gaven aan de leden van de C.D.A.-fractie kan 
nog worden toegevoegd dat wij ernaar streven dat het optreden van elke 
kredietgever in beginsel ten minste jaarlijks wordt gecontroleerd. Naar 
aanleiding van klachten kan uiteraard tussentijds ook controle plaatsvinden. 

Ook de leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de erecode «algemeen 
verbindend» wordt verklaard en daarmee een publiekrechtelijk karakter 
zal krijgen. In aansluiting op hetgeen wij antwoordden op dezelfde vraag 
van de leden van de C.D.A.-fractie, delen wij mee dat het begrip «goed 
kredietgever» voor alle vergunninghouders in de zin van de WCK zal 
gelden, en dat zij er allen rekening mee moeten houden dat de normen uit 
de erecode indirect op hen van toepassing zullen zijn. De erecode zelf is 
daarmee nog niet tot een publiekrechtelijke regeling geworden, maar de 
overheid hanteert deze normen omdat zij de inhoud ervan onderschrijft. 

Deze leden vroegen verder op welke wijze de overheid en de maat-
schappelijke organisaties invloed hebben op de eventuele wijziging van 
de erecode. Hierop antwoorden wij als volgt. De erecode is ontwikkeld op 
initiatief van de VFN en ook wijziging van de erecode zelf kan uitsluitend 
door deze organisatie plaatsvinden. Het lijkt eigen aan een dergelijke 
vorm van zelfregulering in een branche die steeds volop in beweging is, 
dat bijstelling van tijd tot tijd nodig zal zijn op grond van nieuwe ontwikke-
lingen of gewijzigde opvattingen in de branche. 

Alhoewel de overheid deze eigen regelgeving formeel niet direct kan 
beïnvloeden, is het reeds thans gebruikelijk dat in het regelmatige overleg 
tussen het bestuur van de VFN en ambtenaren van het ministerie van 
eerste ondergetekende gesproken wordt over de praktische invulling en 
naleving van de erecode. Ook indien er onverhoopt een divergentie zou 
gaan ontstaan tussen de normen van de VFN en hetgeen de overheid 
beschouwt als een adequate normstelling met betrekking tot het begrip 
goed kredietgever, heeft de overheid haar eigen verantwoordelijkheid en 
is zij zeker niet gehouden eventuele nieuwe VFN-normen te hanteren, als 
deze niet in overeenstemming zouden zijn met de politieke beleidsopvat-
tingen. 

Wij stellen ons voor om, indien daar aanleiding toe bestaat, bij de op 
grond van artikel 48 in te stellen Adviescommisie consumentenkrediet te 
toetsen in hoeverre de normen van de erecode en het mede daarop 
gebaseerde toezicht aansluiten bij de doelstellingen van de WCK. 

Ten slotte vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie om een toelichting 
op een passage op bladzijde 44 van de memorie van toelichting. De 
aangehaalde passage is een afwijzende reactie op een voorstel van de 
Commissie WCGK om bij algemene maatregel van bestuur gedragingen 
aan te wijzen die de overheid als strijdig met het goed kredietgeverschap 
beschouwt. In die reactie wilden wij tot uitdrukking brengen dat er op 
grond van het reguliere toezicht bij een bepaalde vergunninghouder 
beslissingen genomen kunnen worden, die, bijvoorbeeld als ze in een 
procedure zijn aangevochten, maar door de rechter zijn aanvaard, kunnen 
uitgroeien tot een algemene beleidslijn die ten aanzien van alle vergun-
ninghouders wordt gevolgd. Op deze manier kunnen in een individueel 
geval genomen beslissingen als het ware als een soort algemene regel 
gaan gelden. Beslissingen in het ene geval genomen, hebben precedent-
waarde voor volgende gevallen. Er wordt derhalve niet op een bepaalde 
vorm van wetgeving gedoeld, zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie zich 
afvroegen; regelgeving wordt in tegendeel afgewezen op dit gebied waar 
zelfregulering een belangrijke rol speelt. 

De leden van de D66-fractie meenden dat wij te lichtvoetig over de 
deskundigheidseisen heenstappen. In ieder geval waren zij van oordeel 
dat de wet de mogelijkheid moet bieden tot het stellen van dergelijke 
eisen. Dit zou volgens deze leden een belangrijke versterking betekenen 
in de uitvoering van de wet. Wij menen ook bij nadere overweging dat 
geen behoefte bestaat aan ( de bevoegdheid tot) het stellen van deskun-
digheidseisen. Aan hetgeen wij stelden op bladzijde 44 van de memorie 
van toelichting kunnen wij nog het volgende toevoegen. 
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Een bevoegdheid tot het stellen van deskundigheidseisen past niet in 
het streven naar deregulering, zeker niet nu objectieve en duidelijk 
omschreven normen voor deskundige kredietverlening ontbreken. Indien 
zou worden overgegaan tot het stellen van deskundigheidseisen, zou van 
tevoren duidelijk kenbaar moeten zijn aan de hand van welke criteria 
deskundigheid van de kredietgever zou moeten worden beoordeeld en 
aan welke functionarissen eisen zouden moeten worden gesteld. Wij 
vrezen dat dit tot gecompliceerde regelgeving zou leiden. Bovendien 
bestaat het gevaar dat de overheid op de stoel van de ondernemer zou 
gaan zitten. Het zou weliswaar denkbaar zijn aan te sluiten bij opleidingen 
die het bankwezen zelf organiseert in deze sfeer, doch hiertegen pleit dat 
daarvan een onnodig beperkende werking kan uitgaan op de toetreding 
tot de markt. Aan de andere kant kan men ook stellen dat de branche zelf 
het nodige doet om de deskundigheid te bevorderen, zodat overheidsin-
grijpen minder voor de hand ligt. 

Wij menen overigens dat de WCK voldoende randvoorwaarden, 
bijvoorbeeld ten aanzien van het acceptatiebeleid, stelt aan de wijze 
waarop ondernemers op de markt kunnen opereren. Daarnaast hebben 
kredietgevers een eigen belang om de deskundigheid op peil te houden. 
Onzorgvuldige acceptatie zal immers op den duur tot betalingsachterstan-
den leiden, die op hun beurt het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. 
Ten slotte is de minimum-transactie-eis mede opgenomen met het 
oogmerk een minimum aan deskundigheid te waarborgen. 

Ook de leden van de D66-fractie vroegen aandacht voor de bijzondere 
positie van de Rabo-organisatie. Wij verwijzen naar ons eerdere antwoord 
op dezelfde vraag van de leden van de CD.A-fract ie. Deze leden vroegen 
zich verder af of een soortgelijke argumentatie ook niet geldt voor 
(onderdelen van) de Spaarbankbond. De aansprakelijkheids- en gezags-
verhouding is bij de Spaarbankbond van een geheel andere aard dan bij 
de Rabo-organisatie, maar de verhouding tussen de Coöperatieve 
Vereniging van Bondsspaarbanken (Coöperatie Utrecht) met de bij haar 
aangesloten 23 bondsspaarbanken, is weer wel goed te vergelijken met 
die van de Rabo-organisatie. Ook met deze organisaties zal contact 
worden gezocht met het oog op de eventuele aanpassing van de WCK op 
dit punt. 

Wij stellen ons voor om bij de nota naar aanleiding van het eindverslag 
op een eventuele aanpassing van het vergunningenstelsel terug te 
komen. 

De leden van de fractie van D66 vroegen om een overzicht van de wijze 
waarop het toezicht thans is geregeld. Wat betreft het huidige toezicht 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen het toezicht op grond van 
de WCGK en dat van de WAS. Op grond van artikel 17 WCGK is iedere 
kredietgever verplicht zorg te dragen voor een behoorlijke administratie 
en deze zodanig in te richten dat aan de hand hiervan steeds duidelijk een 
inzicht kan worden verkregen in de manier waarop de wet en de uitvoe-
ringsregels worden nageleefd. Elke vergunninghouder wordt ten minste 
eenmaal per jaar bezocht. 

Bij de onderzoeken op grond van artikel 18 WCGK wordt aan de 
volgende punten aandacht geschonken: de gebezigde akten en prospec-
tussen, de meeverbonden zekerheden en de in rekening gebrachte 
kredietvergoeding. Ook worden op steekproefbasis enige cliëntdossiers 
gecontroleerd. Hierbij wordt de uitvoering van de WCGK getoetst aan de 
hand van de financiële verslagen over de afgelopen kalenderjaren, 
waaronder de voorziening dubieuze debiteuren, de financieringsactivitei-
ten, waaronder het eventueel uitoefenen van nevenactiviteiten. De 
controle op jaarcijfers en gegevens die op grond van andere wetgeving 
(onder andere het Wetboek van Koophandel) aangeleverd moeten 
worden, geschiedt doorgaans door externe bureaus. 

De laatste tijd wordt in toenemende mate gecontroleerd of het accep-
tatie- en het incassobeleid voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen. Op 
dit terrein speelt de erecode ook een rol. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 785, nr. 7 30 



Het toezicht dat wordt uitgeoefend in het kader van de WAS verschilt 
nogal van het WCGK-toezicht. Dit komt mede doordat de WAS, anders 
dan de WCGK, weinig specifieke bepalingen bevat ten aanzien van de 
overeenkomst. Bovendien kent de WAS niet de prospectusplicht. 

Een eerste verschil is dat de feitelijke controle wordt uitgeoefend door 
ambtenaren van de ECD. In de tweede plaats wordt veel minder gelet op 
de totale bedrijfsvoering. Het accent ligt op de controle van specifieke 
WAS-voorschriften, met name de kassastorting en het wervingsmateriaal. 
Ook worden lang niet alle afbetalingsfinanciers en "leveranciers regelmatig 
bezocht. 

In antwoord op de vraag van deze leden hoe vaak onjuiste handelingen 
bij het huidige toezicht zijn geconstateerd, delen wij mee, dat beide 
wetten in het algemeen goed worden nageleefd in de praktijk. In de jaren 
1984 tot en met 1986 zijn er 5 schriftelijke aanwijzingen gegeven op 
grond van de WCGK terwijl de ECD in 1985 en 1986 425, respectievelijk 
183 WAS-onderzoeken heeft ingesteld. Dit leidde tot 20, respectievelijk 
16 processen-verbaal. Deze onderzoeken vonden voor een deel plaats op 
eigen initiatief van de ECD, deels naar aanleiding van klachten. De 
onderzoeken concentreerden zich op de aan- en verkoop van auto's. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de D66-fractie 
delen wij mede dat de consumentenorganisaties niet betrokken zijn 
geweest bij de totstandkoming van de erecode. 

De leden van de D66 fractie vroegen verder wat precies bedoeld wordt 
met de anti-discriminatiegedragsregel. Allereerst willen wij erop wijzen 
dat de gedragsregel functioneert binnen een breder kader.In de eerste 
plaats is het mogelijk dat aangifte wordt gedaan bij de politie, indien men 
meent dat sprake is van overtreding van artikel 429 quater van het 
Wetboek van strafrecht. Verder zal onder het regime van de WCK een 
aanvrager die meent dat hij gediscrimineerd wordt, een klacht kunnen 
indienen bij eerste ondergetekende, die vervolgens een onderzoek zal 
doen instellen. Daarbij zal dan met name worden gelet op een eventueel 
onderscheid dat de desbetreffende kredietgever maakt bij de kredietver-
strekking aan personen, dat verband houdt met de categorie waartoe de 
klager behoort. Wij menen dat er, om discriminatie tegen te gaan, naast 
de strafrechtelijke benadering tevens behoefte bestaat aan een bestuurlijke 
voorziening. Deze is gebaseerd op het begrip «goed kredietgever». Indien 
de kredietgever lid is van de VFN, kan hieromtrent ook een klacht bij de 
Commissie van Toezicht van de VFN worden ingediend, omdat de 
erecode de volgende bepaling kent: «De kredietaanvragen zullen worden 
behandeld en beoordeeld, alsmede geaccepteerd dan wel afgewezen op 
basis van in de bedrijfstak algemeen gebruikelijke maatstaven, zonder dat 
onderscheid wordt gemaakt, waar het personen betreft, op grond van 
godsdienst, ras, politieke overtuiging, geslacht, sexuele geaardheid en 
samenlevingsvormen». 

Wij tekenen bij het bovenstaande aan dat het in beginsel geoorloofd is 
een onderscheid te maken naar de mate van risicograad van bepaalde 
kredietnemers. Dit kan met zich meebrengen dat bepaalde categorieën 
tegen ongunstiger voorwaarden krediet kunnen verkrijgen dan andere. 
Dergelijke onderscheiden dienen gebaseerd te zijn op economische 
ervaringsgegevens uit het verleden. Ras, godsdienst en dergelijke kunnen 
uiteraard als zodanig nooit een acceptabele risico-indicator zijn. Het is 
niet toegestaan bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten van kredietver-
lening. Op iedere aanvrage moet individueel worden beslist, aan de hand 
van de concrete omstandigheden van de aanvrager. Van geval tot geval 
moet uitgemaakt worden wanneer er sprake is een bedrijfseconomisch 
verantwoorde differentiatie naar risico, dan wel van in maatschappelijk 
opzicht onaanvaardbare discriminatie. Het is moeilijk hieromtrent 
algemene uitspraken te doen. 

Het antwoord op de vraag hoe gegarandeerd is dat de erecode ook 
geldt voor kredietgevers die geen lid zijn van de VFN, werd hiervoor al 
gegeven. 
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De leden van de fractie van D66 vroegen om een overzicht van bepalingen 
die niet in de WCK zijn opgenomen omdat de erecode daarin voorziet. Er 
is niet zozeer sprake van dat wij bepalingen achterwege hebben gelaten 
omdat er een erecode bestaat, als wel dat het wettelijke begrip «goed 
kredietgever» een sluitstuk vormt van de onderhavige regelgeving. Door 
deze algemene betamelijkheidsnorm wordt voorkomen dat bepaalde 
minder gewenste gedragingen tot in detail neergelegd zou moeten 
worden in overheidsregulering. Daarbij speelt tevens een rol dat de 
normen van de erecode berusten op consensus binnen de branche. 

Mede op verzoek van de leden van de D66-fractie is de erecode als 
bijlage bij deze memorie gevoegd. 

Het lid van de R.P.F, fractie wees erop dat controle van de minimum-
transactie-eis tot een aanzienlijke administratieve belasting kan leiden en 
vroeg of dit moeilijkheden zou kunnen opleveren. Wij verwachten in dit 
opzicht geen bijzondere problemen bij de controle. Alle vergunninghouders 
zullen in principe minstens een keer per jaar worden bezocht, onder 
andere om vast te stellen of het minimumaantal van honderd reële 
transacties per jaar is gehaald. Indien een bestaande vergunninghouder 
als gevolg van een teruglopende omzet in de buurt van de «fatale» 
honderd transacties dreigt te komen, is dat doorgaans wel te voorzien. 
Wij stellen ons voor op dit punt gericht controle te doen uitoefenen, ook 
bij de kleinere beginnende vergunninghouders, die wellicht in de aanvang-
fase enige moeite hebben bij het voldoen aan de minimumtransactie-eis. 

7. Werving, bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen 

7.1. Werving 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich verenigen met de prospec-
tusplicht, maar verzochten om een reactie op het commentaar van de 
VFN, waarin gewezen wordt op een mogelijke strijdigheid tussen de 
uitwerking van de prospectusplicht bij algemene maatregel van bestuur 
en het dereguleringsstreven. 

Er zijn thans onder het WCGK-regime, dat eveneens een prospectusplicht 
kent, kredietgevers die het prospectus verwerken in hun gewone reclame-
materiaal. Omdat de rentepercentages regelmatig wisselen, is het hierbij 
toegestaan de tarieven bij wijze van inlegvel aan het prospectus toe te 
voegen. Van kredietgevers wordt dus niet verlangd dat zij bij iedere 
wijziging van het tarief de gehele bestaande voorraad prospectussen 
vernietigen. 

Onder het regime van de WCK zal deze praktijk kunnen worden 
voortgezet. De eisen die ingevolge de WCK aan de prospectussen zullen 
worden gesteld, gelden voor het overgrote deel reeds thans voor WCGK-
vergunninghouders (zie artikel 3 van het Besluit Kredietaanbiedingen en 
akten van 31 oktober 1983, Stcrt. 211). De daarmee opgedane praktijk-

ervaring rechtvaardigt allerminst de vrees voor kleine lettertjes waarvan 
in de brief van de VFN wordt gesproken. Ons staat een prospectus voor 
ogen, waarin duidelijk, maar beknopt en op overzichtelijke wijze de 
potentiële kredietnemer wordt geïnformeerd over het desbetreffende 
product. Door een overmaat aan informatie zou het door ons beoogde 
doel worden voorbijgeschoten. 

Voor instellingen die onder de WAS en de WTK vallen geldt tot 
dusverre geen prospectusplicht. Ook in deze sfeer is het overigens 
praktijk dat kredietgevers folders en dergelijke hanteren als onderdeel van 
hun normale marketingactiviteiten. Daarom bestaat de verwachting dat 
de verplichting tot het beschikbaar stellen van een prospectus ook voor 
hen geen grote extra last zal betekenen. 

De leden van de fractie van D66 stelden enige vragen over de relatie 
van de Reclamecode consumptief krediet tot de erecode. Er bestaan 
«Bijzondere gedragsregelen betreffende reclameuitingen voor consumptief 
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krediet». Zij maken deel uit van de Nederlandse Code voor het Reclame-
wezen van de Stichting Reclame Code, waarin tien organisaties deelnemen 
die op enigerlei wijze bij (het maken van) reclame zijn betrokken, en 
gelden dus niet alleen voor VFN-leden. Bijgevolg kunnen hieromtrent 
klachten worden ingediend bij de Reclame Code Commissie, met een 
beroepsmogelijkheid op het College van Beroep. Wij zullen naast de 
erecode ook deze vorm van zelfregulering betrekken bij de beoordeling 
van het begrip goed kredietgever. 

De regels die gesteld kunnen worden op grond van artikel 26, tweede 
lid, zijn soms een aanvulling op deze zelfregulering. Zo zullen bepalingen 
over de wijze waarop de effectieve rente berekend moet worden of de 
theoretische looptijd moet worden aangegeven, een concretisering 
vormen van de algemene normen uit de zelfregulering, die deze begrippen 
ook kent. 

Een enkele maal zullen de regels op grond van de wet iets verder gaan 
dan die van de Reclame Code. De laatste verbiedt bijvoorbeeld te 
adverteren met «krediet binnen vier uur of een halve werkdag», terwijl het 
voornemen bestaat om in de ministeriële regeling op grond van de WCK 
te bepalen dat een snelle beschikbaarheid geen wervingselement mag 
zijn (memorie van toelichting, bladzijde 46). Tegen overtreding van de 
aldus gegeven regels kan ook administratiefrechtelijk worden opgetreden 
en kunnen sancties worden getroffen. Tegen deze achtergrond beschouwd 
menen wij dat de Reclame Code niet minder dan andere onderdelen van 
de zelfregulering grondslag vormt voor het beleid. Ook hier is er sprake 
van een wisselwerking tussen zelf- en overheidsregulering. 

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of de vrees van het 
bedrijfsleven reëel is, dat er zoveel eisen aan het prospectus gesteld 
(kunnen) worden, dat het tot onhanteerbare proporties zou uitgroeien en 
tot extra kosten zou leiden. Zoals wij hiervoor stelden in antwoord op de 
vragen van de leden van de CD.A-fract ie, menen wij dat er geen reden is 
om aan te nemen dat de eisen van de algemene maatregel van bestuur, 
waarvan de inhoud op hoofdlijnen is aangegeven op de bladzijden 45 en 
46 van de memorie van toelichting, zullen leiden tot enorme boekwerken. 
Het blijkt dat het prospectus in de huidige WCGK-praktijk een nuttige 
functie vervult als voorlichtingsinstrument voor de consument. 

De leden van de fractie van D66 vroegen of de prospectusplicht en het 
aktevereiste gelden als een bestaande kredietlimiet wordt verhoogd. 
Inderdaad dient de verhoging van een kredietlimiet bij akte plaats te 
vinden, omdat er sprake is van een wijziging van de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst, die schriftelijk moet worden aangegaan. Dit laatste 
geldt uiteraard ook voor de wijziging van een zodanige overeenkomst. Er 
ontstaat een grotere omvang van de verplichtingen van de kredietnemer. 
Niet alleen het akte-vereiste geldt, maar ook de prospectusplicht en 
andere bepalingen ten aanzien van de behandeling van de aanvragen van 
kredietnemers. De kredietgever zal dus ook moeten onderzoeken of de 
kredietnemer in staat is de eventueel hieruit voortvloeiende betalingen te 
voldoen. 

Voorts waren de hier aan het woord zijnde leden van mening dat het 
prospectus meer specifieke informatie moet bevatten omtrent de wijze 
waarop de kredietwaardigheid wordt beoordeeld. 

Wij menen dat het uitvoerbaar noch gewenst is dat in het prospectus 
tot in detail de vele factoren worden aangegeven die van belang kunnen 
zijn bij de beslissing om een krediet toe te kennen. Een globale indicatie 
volstaat derhalve. Een meer gedetailleerde benadering zou kunnen leiden 
tot ongerechtvaardigde verwachtingen bij kredietaanvragers, in gevallen 
waarin bepaalde (combinaties van) factoren niet, of niet volledig zouden 
zijn weergegeven. Het is bekend dat sommige kredietgevers met zeer 
geavanceerde credit-score systemen werken. Deze zouden bezwaarlijk in 
het prospectus opgenomen kunnen worden. Bovendien zijn beslissingen 
aangaande het toekennen van een krediet uiteindelijk «maatwerk». 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 785, nr. 7 33 



Uitbreiding van de eisen aan het prospectus op dit punt zou ook strijdig 
zijn met het streven naar een beknopt en overzichtelijk prospectus. Wij 
menen daarom dat «enkele sprekende voorbeelden» voldoende zijn om 
de aanvrager zelf een inschatting te laten maken van zijn kredietwaardig-
heid. 

Ten slotte moet volgens deze leden de consument weten of, en zo ja, 
bij wie informatie over hem of haar wordt ingewonnen. 

In antwoord hierop willen wij wijzen op het slot van artikel 26, eerste 
lid. De kredietgever is op grond van dat lid verplicht in het prospectus 
uiteen te zetten in welke gevallen een toetsing plaatsvindt bij het BKR. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vroeg hoe het voor kredietgevers doenlijk is 
om in aanbiedingen voor alle kredietsoorten boven de bovengrens van de 
wet het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis te vermel-
den. 

In beginsel kan bedoeld percentage onder en boven het grensbedrag 
op basis van dezelfde rekenkundige principes berekend worden . Van 
principieel andere problemen is dan ook geen sprake. Ingevolge artikel 60 
kan eventueel ook ten aanzien van de berekeningswijze van het effectief 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis gedifferentieerd worden naar 
kredietsoort. 

7.2. Kredietbemiddeling 

De leden van de C.D.A.-fractie verschilden vooralsnog van mening met 
de regering over de aanpak van de kredietbemiddeling. Zij vroegen zich af 
of het mogelijk is om te komen tot een negatief registratiestelsel voor 
kredietbemiddelaars. 

Wij zijn ook na nadere overweging geen voorstander van een negatief 
registratiestelsel voor kredietbemiddelaars. Wij menen dat op goede 
gronden de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het acceptatiebeleid 
gelegd is bij de kredietgever, onafhankelijk van de vraag via welk interme-
diair de transactie tot stand komt. De overheid verlangt van de kredietgever 
dat hij in ieder individueel geval een nauwkeurig onderzoek doet naar de 
kredietwaardigheid en dat hij het krediet op basis van de concrete 
omstandigheden van het geval toekent. 

Een mogelijk gevaar van een negatief registratiestelsel is dat kredietge-
vers zullen verwijzen naar de bemiddelaar, als er een onzorgvuldige 
acceptatie is geconstateerd. De kans bestaat dat beide partijen elkaar 
over en weer verwijten onzorgvuldig gehandeld te hebben, teneinde een 
sanctie te ontlopen. Voor de overheid ontstaat dan een moeilijke positie, 
want het is niet eenvoudig iemand verantwoordelijk te stellen voor een 
ander op wiens gedragingen hij geen invloed kan uitoefenen. 

Verder stellen wij vast dat er vrijwel geen normen ontwikkeld zijn van 
goed bemiddelaarschap, waaraan het gedrag van bemiddelaars ten 
algemene zou kunnen worden getoetst. Er zou toch van tevoren redelijk 
nauwkeurig bekend moeten zijn welke norm overtreden moet worden 
voordat iemand op een negatieve lijst wordt geplaatst. De gevolgen van 
dit laatste zijn immers zeer ernstig. 

Wij zijn er bovenal niet van overtuigd dat een negatief registratiestelsel 
een oplossing is voor de gesignaleerde problemen en handhaven daarom 
het eerder ingenomen standpunt. 

De leden van de CDA-fractie leek de verwijzing naar het wetsvoorstel 
19 460 tot wijziging van de Wet op het consumptief geldkrediet (Stb. 
1972, 399) en van de wet van 1 juni 1983 (Stb. 297), houdende wijziging 
van de Wet op het consumptief geldkrediet, wetgeving die nog moet 
komen, niet relevant meer. 

Inmiddels is bedoeld wetsvoorstel aanvaard en op 1 januari 1988 in 
werking getreden (Stb. 1987, 585). Wij hechten er zeer aan om met dit 
nieuwe stuk wetgeving eerst ervaring op te doen, alvorens de noodzaak 
van verdergaande regels ten aanzien van bemiddelaars te bezien. 
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De leden van de P.v.d.A-fractie meenden dat afwachten ten aanzien 
van bemiddeling niet van wijs beleid getuigt en niet erg geloofwaardig is, 
gezien de doelstelling van optimale bescherming van de consument. 

Wij menen evenwel dat het leggen van de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid voor de acceptatie bij de kredietgever, ook bij via bemiddeling tot 
stand gekomen krediettransacties, bezwaarlijk kan worden uitgelegd als 
een afwachtend beleid met het oog op de optimale bescherming van de 
consument. 

Ook de leden van de P.v.d.A. fractie waren voorstander van een 
registratiestelsel als voorgesteld door de CCA. Zij waren het vooral 
oneens met ons eerder ingenomen standpunt dat ook een negatief 
registratiestelsel een aanzienlijke controle-inspanning van de overheid 
zou vereisen. 

De hier aan het woord zijnde leden doelen kennelijk op hetgeen wij 
stelden in het nader rapport (19 785 B) aan het slot van 6, waar wij wezen 
op het grote aantal bemiddelaars dat op de markt opereert. Dit was een 
antwoord op de stelling van de Raad van State dat een negatief registra-
tiestelsel een geringe overheidsbemoeienis zou vergen. 

Alhoewel dit aspect zeker niet het enige argument is dat pleit voor onze 
stellingname, willen wij het belang ervan nogmaals onderstrepen. Een 
reëel toezicht op ongeveer 17 000 bemiddelaars vraagt een niet onaan-
zienlijk handhavingsapparaat. Aangezien het hier bovendien een uitbreiding 
van het toezicht tot een geheel andere soort marktpartij betreft, zouden er 
ook veel kosten moeten worden gemaakt om nieuwe controleurs aan te 
trekken en op te leiden. In tijden van deregulering zijn dat zwaar wegende 
argumenten. 

De hier aan het woord zijnde leden wezen op het door de Tweede 
Kamer uitgebrachte eindverslag inzake wetsvoorstel 19 460. Uit hetgeen 
wij hiervoor stelden, kan worden afgeleid dat bedoeld wetsvoorstel 
inmiddels in werking is getreden. 

De leden van de fractie van D66 vroegen of de EEG-richtlijn verplicht 
tot een vergunningstelsel voor bemiddelaars. Deze vraag beantwoorden 
wij ontkennend. De richtlijn verplicht niet tot een vergunningstelsel, maar 
in artikel 12 worden de Lid-Staten drie keuzemogelijkheden gelaten, te 
weten (a) een vergunningstelsel, (b) toezicht of (c) instanties waar 
klachten kunnen worden ingediend en waar informatie of advies verstrekt 
wordt. 

Over bemiddelaars kunnen onder het stelsel van de WCK klachten 
worden ingediend bij de ECD, aangezien artikel 26, derde lid, WCK - dat 
strafrechtelijk is gesanctioneerd - inhoudt dat de verplichtingen ter zake 
van het prospectus en andere wijzen van aanbieding van kredieten, die 
voor kredietgevers gaan gelden, voor bemiddelaars van overeenkomstige 
toepassing zullen zijn. Aldus is voldaan aan artikel 12 van de richtlijn. 

Voorts meenden deze leden dat het aanbieden van package deals en 
overcreditering bij minder koopkrachtige consumenten niet door het 
stelsel van de WCK kunnen worden voorkomen. 

In een stelsel waarin de verantwoordelijkheid voor de acceptatie-beslis-
sing, ook bij kredieten die door bemiddeling tot stand komen, bij de 
kredietgever ligt, kan niet voorkomen worden dat een bemiddelaar een 
pakket aanbiedingen indient, waaronder zich zowel goede als slechte 
posten bevinden. Wij menen echter dat wel degelijk tegen de kredietgever 
afdoende kan worden opgetreden indien hij niet adequaat reageert op 
agressieve aanbiedingen van bemiddelaars. Indien bij de controle of uit 
klachten blijkt dat een kredietgever in een individueel geval niet heeft 
geaccepteerd op een wijze die redelijkerwijze verwacht mag worden van 
een goed kredietgever, dan stelt hij zich bloot aan sancties. Het verweer 
dat hij de post wel moest aannemen omdat de bemiddelaar hem daartoe 
dwong, zal dan een onvoldoende disculpatiegrond zijn. De kredietgever 
dient zelf te waken tegen overcreditering. 
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Bovendien heeft de bemiddelaar door de, ingevolge de algemene 
maatregel van bestuur van artikel 27, tweede lid, verplicht gespreide 
betaling van de provisie ook een eigen belang om uitsluitend goede 
posten aan te brengen. De provisiebetaling door de kredietgever aan de 
bemiddelaar stopt immers, zodra de betalingen van de kredietnemer aan 
de kredietgever worden gestaakt. 

Dezelfde leden hadden voorts de indruk dat alleen handelingen van 
bemiddelaars worden geregeld die ongunstig zijn voor de kredietgever. 
Hiermee wordt waarschijnlijk gedoeld op de regeling van de provisiebeta-
ling. Deze regeling, die door de VFN is ontworpen, maar die wij naar de 
strekking onderschrijven, voorziet zowel in een maximering van de 
provisie als in de gespreide betaling ervan. Wij ontkennen niet dat ook 
kredietgevers een belang hebben bij beperking van de provisiebetalingen 
aan bemiddelaars. Zeker als er een maximumtarief geldt en wanneer er 
concurrenten zijn, die niet met bemiddelaars werken, kunnen de kosten 
van de bemiddelaars niet steeds geheel worden doorberekend aan de 
kredietnemer. 

Het is echter onjuist om in deze reglementering uitsluitend een credi-
teurenbelang te zien. Beperking van de provisie is ook een consumenten-
belang, omdat de kosten van de bemiddelaar mede door de consument 
moeten worden betaald. Spreiding van de betaling van de provisie, het 
tweede onderdeel van de VFN-regeling terzake, dient zelfs primair het 
belang van de consument, omdat hierdoor bevorderd wordt dat de 
bemiddelaar goed lopende posten aanbrengt. De provisiebetaling wordt 
immers gestopt als de kredietnemer niet meer aan de kredietgever 
betaalt. 

Aangezien de huidige zelfregulering niet geldt voor bemiddeling voor 
driepartijenhuurkooptransacties, zal daarvoor op grond van artikel 27, 
tweede lid, WCK een provisieregeling worden uitgevaardigd, als de 
branche niet zelf tot een regeling komt. Wij hechten sterk aan een 
alomvattende regeling. Het is bekend dat thans in de huurkoopsfeer grote 
provisies worden uitbetaald. Hierdoor, en omdat meestal een handelaar 
als tussenpersoon optreedt, die een dubbel belang heeft bij de totstand-
koming van de transactie, (provisie als gevolg van de bemiddeling en 
winst op grond van de verkoop van de zaak) is de druk van die kant op de 
financier om tot acceptatie over te gaan zeer groot. 

Verder stelden de leden van de D66-fractie de vraag hoe kan worden 
opgetreden tegen bemiddelaars die met loktarieven adverteren. 

Ingevolge artikel 26, derde lid, zullen de regels terzake van reclame 
met krediet ook gelden voor bemiddelaars. Tot die regels zullen ook 
voorschriften behoren die strekken tot het tegengaan van loktarieven. 
Overtreding van bedoelde regels is een economisch delict; zie artikel 65, 
onder b. 

Het lid van de G.P.V.-fractie meende dat de beleidslasten, voortvloeiende 
uit een negatief registratiestelsel, niet van dien aard zijn, dat daarom van 
een regeling terzake zou moeten worden afgezien. Voor een reactie 
hierop verwijzen wij naar ons antwoord dienaangaande aan de leden van 
de P.v.d.A.-fractie. 

Ook het lid van de R.P.F.-fractie, dat verzocht om een heroverweging 
van ons standpunt met betrekking tot bemiddelaars, verwijzen wij naar 
hetgeen hiervoor daaromtrent gesteld werd. 

7.3. Behandeling van kredietaanvragen 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen op onderzoek waaruit blijkt dat 
het hebben van postorderkredieten velen in de problemen brengt, met 
name de laagste inkomens. Zij vroegen wat de effecten zouden zijn van 
het laten vervallen van de f 2000-grens in artikel 28. 

De grens die gesteld wordt in artikel 28, eerste lid, betekent niet, zoals 
deze leden kennelijk veronderstellen, dat de kredietgever bij kredieten 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19 785, nr. 7 36 



beneden de f2000 geen kredietwaardigheidsonderzoek zou behoeven te 
verrichten. In de memorie van toelichting bij dit lid wordt ook verwezen 
naar de erecode en het begrip «goed kredietgever». Wij hebben daar 
uiteengezet dat steeds genoegzame inlichtingen moeten worden ingewon-
nen, zij het dat vanaf f2000 geldt dat deze «anders dan mondeling» 
moeten zijn en traceerbaar in de administratie van de kredietgever. 

Het vervallen van een ondergrens in dezen zou met zich meebrengen 
dat ook voor kleinere transacties steeds een relatief omvangrijk dossier 
moet worden aangelegd. Wij menen dat dit een te zware last op de 
bedrijven zou leggen, die niet in een redelijke verhouding staat tot de 
omvang van het krediet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het eens met degenen die in de 
CCA en in de commissie WCGK pleitten voor een door de kredietgever te 
verstrekken budgetanalyse, gekoppeld aan een afkoelingsperiode, vanaf 
het tweede krediet. Daarbij meenden deze leden dat de kredietgever de 
gegevens die hij verzamelen moet in hei kader van een zorgvuldige 
acceptatie-beslissing op relatief simpele wijze kan verwerken in een 
budgetanalyse. Voor het NIBUD zagen deze leden geen taak op dit 
gebied. Ook konden deze leden onze afweging van kosten en baten op dit 
onderdeel niet onderschrijven. 

Wij blijven evenwel van mening dat er een niet onaanzienlijk verschil 
bestaat tussen het verzamelen van inlichtingen door de kredietgever over 
de draagkracht van de consument als basis voor de eigen beslissing om 
al dan niet krediet te verstrekken, en het gestructureerd voorlichten van 
de consument daaromtrent. Dit laatste komt heel dicht bij een budgetad-
vies, wat beslist extra werk voor de kredietgever met zich mee brengt en 
ook zijn taak niet is. Hij zal immers de gegevens van het aanvraag- of 
invulformulier, aangevuld met de eigen gegevens, moeten «vertalen» voor 
de consument. Dit leidt uiteraard tot additionele kosten. 

Ook is het moeilijk verdedigbaar om de kredietgever, de wederpartij 
van de consument, deze voorlichtende taak wettelijk voor te schrijven. Als 
de kredietgever eenmaal tot acceptatie van de aanvrage besloten heeft, is 
zijn belang gericht op daadwerkelijke totstandkoming van het contract. 

Ten slotte heeft de kredietnemer een eigen verantwoordelijkheid. Hij 
moet de benodigde gegevens verschaffen, en hij kan beter zelf, al dan 
niet met behulp van een onafhankelijke buitenstaander, aan de hand 
daarvan zijn eigen aflossingscapaciteit vaststellen. 

Dit alles afwegende, menen wij dat de kosten van een wettelijk voorge-
schreven budgetanalyse niet opwegen tegen de mogelijke baten, die de 
voorstanders ervan noemen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bezwaar tegen de voorgestelde 
benadering ten aanzien van de kredietregistratie, omdat de overheid 
daarin de vergunning afhankelijk zou maken van voorwaarden waarop zij 
zelf weinig tot geen invloed kan uitoefenen. Tevens stelden zij prijs op 
nadere informatie over het overleg met het BKR-bestuur. 

Wij nemen aan dat hetgeen wij hiervoor onder 4 stelden in antwoord 
op vragen van het lid van de G.P.V.-fractie over het BKR tegemoet komt 
aan de bezwaren die deze leden hier formuleren. Door de met het 
BKR-bestuur gemaakte afspraken, die zich ook vertaald hebben in 
aanpassing van de wet, zullen er in de praktijk nauwelijks WCK-vergun-
ninghouders zijn die niet als deelnemer van het BKR worden toegelaten. 
Het zou echter te ver gaan als de publiekrechtelijke vergunning zonder 
meer gekoppeld zou zijn aan de privaatrechtelijk geregelde deelname aan 
het BKR. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of wij de privacy van de 
geregistreerden voldoende gewaarborgd achten, of er nog steeds geen 
klachten bekend zijn omtrent het Reglement Bescherming Persoonlijke 
levenssfeer, en of dit reglement voldoet aan de normen van de Wet 
persoonsregistratie. 
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Uit het meergenoemde overleg is ons gebleken dat het bestuur van het 
BKR ten zeerste hecht aan de bescherming van de bij de stichting 
opgeslagen gegevens. Er wordt streng op toegezien dat deelnemers 
uitsluitend toetsen ten behoeve van de kredietverlening en dat zij geen 
informatie aan derden verschaffen. 

In de afgelopen periode is het stelsel van het BKR getoetst door een 
externe accountant. Deze heeft onlangs rapport uitgebracht en geconsta-
teerd dat het stelsel van het BKR, alsmede de naleving van de overeenge-
komen procedures in de praktijk, voldoen aan redelijkerwijs te stellen 
eisen. 

Het BKR houdt zich reeds thans aan twee belangrijke eisen die het 
wetsvoorstel persoonsregistratie (Kamerstukken II 1984-1985, 19 095, 
nrs. 1-11), dat op 10 september 1987 werd aanvaard door de Tweede 
Kamer, zal stellen aan de registratie van persoonlijke gegevens, namelijk 
dat zij niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dan dat waartoe 
zij zijn geregistreerd (artikel 4, en 5) en dat de persoonlijke levenssfeer 
van degenen omtrent wie gegevens zijn geregistreerd wordt geëerbiedigd 
(artikel 8 en artikel 11 e.v.). 

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden hoe wordt getoetst 
of een kredietgever, die door het BKR geroyeerd is, nog wel verantwoord 
optreedt bij de kredietverlening, en wat voor dit laatste dan de criteria 
zijn. 

Uit navraag bij het BKR is ons gebleken dat royement vrijwel nooit 
plaatsvindt. In het verleden is het een enkele maal voorgekomen dat een 
deelnemer geroyeerd is omdat deze weigerde zijn bijdrage te betalen. Dit 
ging meestal samen met een faillissement van de desbetreffende deelne-
mer. 

De criteria voor verantwoorde kredietverlening na een royement zijn 
moeilijk aan te geven. Bij elk royement door het BKR zal de overheid 
moeten beslissen wat daarvan de gevolgen zijn voor de WCK-vergunning. 
Indien de kredietgever zijn vergunning zou behouden ondanks het verlies 
van het BKR-deelnemerschap, zal hij uiteraard op een andere wijze 
voldoende inlichtingen moeten inwinnen over de verplichtingen die de 
aanvrager al is aangegaan. 

Overigens heeft iedereen er belang bij dat het BKR niet snel tot 
royement overgaat, omdat dit de volledigheid van de registratie doet 
verminderen. 

Ten slotte hadden de leden van de P.v.d.A. fractie bedenkingen tegen 
de ondergrens van f2000 voor het verplicht inwinnen van inlichtingen. In 
antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de C.D.A. fractie 
hebben wij uiteengezet waarom deze ondergrens is opgenomen, en 
waarom deze naar ons oordeel behoort te worden gehandhaafd. 

De leden van de D66-fractie verzochten om een overzicht van de 
informatie die de kredietgever moet inwinnen op grond van artikel 28. 
Tevens vroegen de leden van dezelfde fractie waarom de informatie die 
verzameld wordt op grond van artikel 28 niet op microfiche of -film 
bewaard mag worden, maar in de vorm van originele documenten. Het 
gaat hier om de materie die de VFN aan de orde stelt in punt 2.4. in haar 
brief van 15 januari 1987. 

De kredietgever dient over de informatie te beschikken die nodig is om 
op verantwoorde wijze krediet te verstrekken. Hiervoor is een inzicht 
vereist in de financiële positie van de aanvrager. De omvang en de 
nauwkeurigheid van de inlichtingen kunnen verschillen al naar gelang de 
grootte van het krediet. 

Ter vermijding van mogelijk misverstand willen wij er op wijzen dat het 
niet noodzakelijk is dat de kredietgever alle gegevens die hij verzamelt 
ook feitelijk moet bewaren. Ten aanzien van een huurcontract is het 
bijvoorbeeld voldoende dat de kredietgever zich op de hoogte stelt van 
de maandelijks te betalen huurpenningen. Hetzelfde geldt voor een 
ziektekostenpolis. «Beschikken over inlichtingen» in de zin van artikel 28, 
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eerste lid, in combinatie met het « aantekening houden» uit de tweede 
volzin leidt geenszins tot een bewaarplicht ter zake van de betrokken 
documenten zelf. 

Verder wijzen wij erop dat de memorie van toelichting meer dan eens 
spreekt van de toelaatbaarheid van het bewaren van gegevens op 
microfiche en dergelijke: bladzijde 81 bovenaan, de toelichting bij artikel 
39, en bladzijde 82 bij artikel 28, eerste lid. 

Bij verschillende moderne credit score systemen vindt de beoordeling 
van de financiële positie van de kredietnemer op indirecte wijze plaats. 
Wij achten dergelijke moderne ontwikkelingen aanvaardbaar, indien 
tevens gewaarborgd is dat deze manier van kredietwaardigheidsbeoorde-
ling tot aanvaardbare resultaten leidt voor de individuele consument. De 
budgettaire positie van de kredietnemer is immers beslissend voor de 
mate waarin hij toekomstige kredietverplichtingen kan aflossen. 

Ten slotte is in dit verband van belang een dereguleringsproject dat is 
opgezet om de lasten van dit soort administratieve voorschriften in het 
algemeen te beperken. Dit vloeit voort uit het zgn. Rapport Grapperhaus 
(Kamerstukken II 1986-1987, 19 701, nr. 3, blz. 3-4). Mochten de 
conclusies van dit project daar aanleiding toe geven, dan zal overwogen 
worden de WCK op dit punt bij te stellen. 

De vraag van de hier aan het woord zijnde leden hoe de privacy is 
gewaarborgd beantwoordden wij hiervoor reeds. Ook hetgeen deze leden 
vroegen over de samenhang tussen vergunning en BKR-deelnemerschap 
kwam al aan de orde. 

De leden van de D66-fractie waren ten slotte van mening dat een 
ondergrens van f2000 om inlichtingen in te winnen te hoog is. Zij wezen 
in dit verband op de relatie met de registratie bij het BKR. 

Het BKR hanteert een ondergrens van f 1000, waaronder niet behoeft 
te worden geregistreerd. De f2000 uit de wet interfereert echter naar ons 
oordeel geenszins met het BKR-beleid. De verplichting tot het inwinnen 
van inlichtingen op grond van de wet is immers ruimer dan het toetsen bij 
het BKR welke kredietverplichtingen aldaar zijn geregistreerd. 

Wij menen derhalve dat een ondergrens van f2000 reëel is voor een 
«zwaar» inlichtingen-regime en dat verlaging daarvan niet gewenst is. 

Hetgeen de leden van de S.G.P. fractie stelden met betrekking tot het 
verlichten van lasten voor het bedrijfsleven, het toestaan van geautomati-
seerde gegevensbestanden met name, kwam hiervoor al ter sprake, waar 
wij de vragen van de leden van de D66-fractie over ditzelfde punt 
beantwoordden. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich verder af of op het gebied 
van het inwinnen van inlichtingen niet meer aan zelfregulering kan 
worden overgelaten. Dit mede met het oog op een zekere vermindering 
van regelgeving. 

Op dit onderdeel is gekozen voor een terughoudende opstelling. Ten 
tijde van de ambtelijke voorbereiding is wel overwogen een standaard 
inlichtingenformulier voor te schrijven, maar daar is met opzet van 
afgezien. 

Een uniform formulier voor alle kredieten is vrijwel ondenkbaar. De 
keuze zou dan zijn: ofwel gedifferentieerde voorschriften voor de diverse 
kredietsoorten, wat uit dereguleringsoptiek onaantrekkelijk is, hetzij een 
minimumvoorschrift voor alle kredietsoorten. Dit laatste zou als nadeel 
hebben dat de thans bestaande praktijk in veel gevallen tot een lager 
niveau zou worden teruggeschroefd (zie ook de memorie van toelichting 
bij artikel 28). Daarom is kredietgevers hier de nodige vrijheid gelaten in 
de manier waarop zij aan bedoelde verplichtingen kunnen voldoen. De 
wet zelf schrijft voor dat bij transacties van meer dan f2000 in zoverre 
een zwaarder regime geldt dat de inlichtingen anders dan mondeling 
moeten zijn. Doorgaans zal een schriftelijk inlichtingenformulier gebruikt 
zijn, maar ook is opslag van gegevens in de computer toegestaan. 
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De gegevens als bedoeld op bladzijde 49 van de memorie van toelichting 
zijn bij wijze van voorbeeld genoemd. De kredietgever dient de essentialia 
van de financiële positie van de kredietaanvrager te verifiëren. De 
kredietnemer dient met het oog hierop de benodigde gegevens te 
verschaffen aan de kredietgever. Dit betekent evenwel niet dat de 
kredietgever de laatste huurcontracten, ziekenfondskwitanties en dergelijke 
zou moeten bewaren, zoals wij hierboven aangaven. 

Het lid van de R.P.F.-fractie legde een verband tussen het naar zijn 
mening terecht ontbreken van een budgetanalyse, en de onvolledigheid 
van de registratie bij hypotheken, namelijk alleen bij achterstand van 
meer dan vier maanden. Dit lid vond deze onvolledigheid minder gewenst, 
vanwege het gevaar van overcreditering. 

Wij menen dat aan volledige registratie van hypotheekschulden in het 
BKR geen behoefte bestaat. Het BKR heeft immers primair de taak om de 
gegevens te verschaffen die kredietgevers niet op een andere wijze 
kunnen verkrijgen. Woonlasten heeft iedereen en het is daarom vaste 
praktijk dat de aanvrager inzicht moet geven in zijn hypotheekverplichtin-
gen, als hij een eigen huis huis bezit. Achterstanden zijn echter niet 
kenbaar uit het hypotheekcontract, vandaar dat registratie bij een 
achterstand van tenminste vier maanden, hetgeen het BKR-systeem 
thans inhoudt, wel zinvol is. 

De vraag die het hier aan het woord zijnde lid stelde over de manier 
waarop de privacy is gewaarborgd, kwam hiervoor al ter sprake. 

8. De krediettransactie 

8.1. Het aangaan van de transactie 

De leden van de P.v.d.A.fractie hadden enige twijfels omtrent de 
wenselijkheid van een ondergrens van f2000, met name voor postorder-
bedrijven. Deze leden wezen op de ervaring bij de GKB's dat bij postor-
derkrediet overcreditering op de loer ligt. De manier waarop acceptatie 
en de voorlichting over de totstandkoming van de kredietovereenkomst 
plaatsvindt, had de kritische aandacht van deze leden. Dit bracht hen tot 
de overtuiging dat het niet juist is bij goederenkrediet een ondergrens van 
f2000 in te bouwen. 

Wij spreken tegen dat voor postorderbedrijven een algemene ondergrens 
van f2000 zou gelden. Er bestaat een lichter regime in die zin dat ter zake 
van alle kredieten van niet meer dan f2000 er een bevestiging gestuurd 
kan worden van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst, in plaats 
van dat de akte vóór de totstandkoming door beide partijen ondertekend 
moet zijn. Ook ten aanzien van het inwinnen van inlichtingen in de zin van 
artikel 28 kent de wet een iets lichter regime, maar voor het overige geldt 
de wet onverkort. Dit betekent dat ook postorderbedrijven hebben te 
handelen als goed kredietgever, dat ze potentiële kredietnemers via het 
prospectus op adequate wijze dienen voor te lichten en gebonden zijn 
aan het maximumtarief. 

Er zal wat betreft de totstandkoming van de kredietovereenkomst op 
worden toegezien dat zo min mogelijk wordt afgeweken van hetgeen 
elders gebruikelijk is. De praktijk van sommige postorderbedrijven, dat tot 
een bepaald bedrag kredietneming wordt verondersteld indien niet 
binnen een bepaalde periode volledige contante betaling plaats vindt, 
heeft onze kritische aandacht. In de besprekingen met de postorderbranche 
over het maximumtarief komen ook de aan het acceptatiebeleid te stellen 
randvoorwaarden ter sprake. Deze manier van kredietverstrekken moet 
gepaard gaan met een duidelijke voorlichting en een zorgvuldig accepta-
tiebeleid. De wettelijke bepalingen gelden onverkort, de bevestiging moet 
worden gestuurd en er dient een toetsing plaats te vinden van de krediet-
waardigheid. 
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Voorts stelden de leden van de P.v.d.A.fractie enkele vragen teneinde 
opheldering te krijgen over de toepasselijkheid van deze uitzondering bij 
geldkrediet. 

Het wetsvoorstel gaat uit van een zoveel mogelijk gelijke behandeling 
van geld- en goederenkrediet. In de artikelen 28 en 32 wordt dit onderscheid 
dan ook niet gemaakt. Aldus hopen wij eventuele onduidelijkheden uit de 
passage uit de memorie van toelichting bij 4.4.1 uit de weg te hebben 
geruimd. 

De leden van de D66-fractie meenden dat de voorschriften omtrent de 
totstandkoming van de transactie, zoals beschreven onder 4.4.1. van de 
memorie van toelichting, in feite tot een soort afkoelingsperiode leiden. 
Zij pleitten echter voor een «echte» afkoelingsperiode en spraken er hun 
teleurstelling over uit dat deze was komen te vervallen. Met betrekking tot 
dit laatste merken wij op dat ook het voorontwerp geen afkoelingsperiode 
kende. 

Het lijkt zinvol precies te omschrijven wat onder een afkoelingsperiode 
wordt verstaan. In de Nederlandse verhoudingen denken we bij een 
afkoelingsperiode, die overigens alleen bekend is in de Colportagewet, 
aan een termijn waarbinnen de debiteur een overigens rechtsgeldig tot 
stand gekomen overeenkomst alsnog ongedaan kan maken. In de sfeer 
van de colportage spelen evenwel heel andere overwegingen een rol dan 
bij de onderhavige materie. 

Ter vermijding van begripsverwarring zouden wij niet willen spreken 
van een afkoelingsperiode wanneer er nog geen sprake is van een 
overeenkomst. In het systeem van de WCK ontstaan eerst over en weer 
verplichtingen indien beide partijen hun handtekening overeenkomstig 
artikel 30 hebben gezet, of een schriftelijke bevestiging overeenkomstig 
artikel 32 is verstrekt. 

Op bladzijde 49 van de memorie van toelichting is aangegeven dat wij 
er voorstander van zijn dat kredietgevers een serieus onderzoek instellen 
naar de aflossingscapaciteit van de aanvrager. In die zin wordt er een 
zekere ruimte gecreëerd tussen het moment dat de consument zijn 
aanvrage indient, en het moment waarop de kredietgever deze aanvrage 
accepteert en de ondertekende akte of de schriftelijke bevestiging aan de 
consument toestuurt. Tot dat moment kan de kredietnemer nog terugtre-
den. Afhankelijk van de snelheid waarmee een kredietgever zijn beslis-
singsproces heeft georganiseerd, kan deze periode variëren van een paar 
uur tot enkele dagen (zie memorie van toelichting, bladzijden 46 slot 
eerste alinea). Zolang hij de akte niet heeft getekend, kan de consument 
nog zoeken naar een betere aanbieding. 

Is dit wel geschied, dan bestaat er geen aanleiding om daarenboven 
nog een extra «bedenktijd» in te lassen. Mede gelet op de voorlichting die 
de kredietgever toch al vooraf moet verstrekken, menen wij dat er geen 
reden is ook na het aldus op zorgvuldige wijze totstandkomen van een 
overeenkomst nog een afkoelingsperiode in te stellen. Deze zou onnodige 
rechtsonzekerheid teweeg brengen en voorts een gedetailleerde regulering 
met zich mee brengen. 

De leden van de fractie van D66 hadden begrip voor de uitvoeringslasten 
die het gevolg kunnen zijn van het stellen van een akte-vereiste en een 
BKR-toets voor kleinere kredieten, maar vroegen zich desondanks af of 
een akte steeds kan worden gemist. 

Voor alle duidelijkheid wijzen wij er op dat het aktevereiste niet geheel 
en al komt te vervallen, doch slechts de akte zoals omschreven in artikel 
30. De schriftelijke bevestiging uit artikel 32 zal, afgezien van de handte-
kening van de kredietnemer, aan dezelfde eisen moeten voldoen als de 
akte uit artikel 30. Er is derhalve altijd een schriftelijk stuk waaruit de 
consument zijn verplichtingen kan aflezen, zodat het niet nodig is in dit 
opzicht om tot een andere beleidslijn te komen. 

In ditzelfde verband wezen deze leden op de noodzaak van toetsing bij 
het BKR. In antwoord hierop stellen wij dat de grens uit de WCK geenszins 
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in de weg staat aan een BKR-toets. Deze kan plaatsvinden vanaf f 1000, 
de ondergrens die het BKR thans hanteert. 

Ten slotte vroegen deze leden zich af bij welke soorten kredieten de 
meeste problemen bestaan, bij geld- of bij goederenkrediet en of cumulatie 
van kleinere kredieten evenzeer tot problemen leidt. In antwoord hierop 
delen wij mede dat uit het meergenoemde SWOKA-onderzoek niet naar 
voren komt dat problematische schuldsituaties vaker veroorzaakt worden 
door geld- of door goederenkrediet. Ook de cumulatie van kleinere 
schulden is niet speciaal door SWOKA onderzocht. 

8.2. Nietigheden 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., D66, G.P.V. en R.P.F, 
maakten er bezwaar tegen dat overlijden als toegelaten grond voor 
vervroegde opeisbaarheid is gehandhaafd. Deze kritiek lijkt voor een 
groot deel te steunen op de (huurkoop) casus die de Consumentenbond 
beschrijft op bladzijden 4 en 5 van haar brief van 21 januari 1987 aan de 
Tweede Kamer. 

Wij menen dat bedoelde casuspositie niet tot bijstelling van de wet be-
hoeft te leiden. In de eerste plaats wijzen wij er op dat op bladzijde 55 van 
de memorie van toelichting wordt aangegeven dat door toezicht op basis 
van het begrip «goed kredietgever» gewaarborgd is, dat in de praktijk een 
prudent gebruik gemaakt zal worden van de hier gegeven mogelijkheid 
tot vervroegde opeisbaarheid, zolang een of meer van de erfgenamen de 
betalingen blijven verrichten die voortvloeien uit de door de overledene 
afgesloten kredietovereenkomst. Van onrechtmatigheid van invordering 
zouden wij, dit in antwoord op de vraag van het lid van de R.P.F, fractie, 
in dit verband niet zonder meer willen spreken, omdat het hier een recht 
betreft dat de wetgever heeft toegelaten, zij het dat uitoefening van dit 
recht nader genormeerd is. Tegen een kredietgever die niet de vereiste 
terughoudendheid in acht neemt, zal een klacht kunnen worden ingediend. 
In de beschreven casus zal zich daarom doorgaans niet het probleem 
voordoen dat de erfgenamen een nieuwe lening zullen moeten afsluiten. 

Een andere situatie doet zich voor indien het (gezamenlijke) inkomen 
van de erfgenamen zo laag is dat de betalingen niet kunnen worden 
voortgezet. In dat geval, of wanneer de erfgenamen om welke reden dan 
ook niet komen tot afspraken, heeft de kredietgever een te eerbiedigen 
belang om tot vervroegde opeising over te gaan. 

Aldus zijn er normaliter voldoende mogelijkheden voor nabestaanden 
die dat willen en kunnen, om in het bezit te blijven van de gefinancierde 
zaak die nog niet is afbetaald. Anderzijds kan de kredietgever, indien er 
problemen ontstaan bij een regelmatige aflossing, onmiddellijk tot 
opeising overgaan, hetgeen niet onredelijk genoemd kan worden. 

Ten slotte wijzen wij er op dat onder het regime van de WCGK de 
meeste kredietgevers aanbieden het hier genoemde risico tot een 
bepaald bedrag te verzekeren binnen het gewone tarief. De consument 
die zijn erfgenamen meer zekerheid wil verschaffen dan de wet in dezen 
biedt, zal een verzekering kunnen sluiten. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stelden het op prijs indien de verhouding 
van de WCK tot de Wet algemene voorwaarden duidelijker zou worden 
geschetst. Zij waren in dezen geen voorstander van een, eventueel 
tijdelijke, leemte tussen beide wetten. 

In zekere zin is inderdaad sprake van een leemte omdat naar verwachting 
de WCK op een eerder tijdstip in werking zal treden dan het nieuwe 
vermogensrecht, waarvan de Wet algemene voorwaarden deel uitmaakt. 

De WCK biedt echter de mogelijkheid om te voorkomen dat er materieel 
een leemte ontstaat. In het kader van het reguliere toezicht worden de 
contracten beoordeeld, zowel van nieuwe toetreders als van bestaande 
vergunninghouders. Nu de wettelijke regeling inzake algemene voorwaar-
den inmiddels door de Eerste Kamer is aangenomen, ligt het voor de 
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hand om bij dit toezicht mede acht te slaan op de daarin genoemde 
bedingen, in ieder geval die van de zwarte lijst. 

Hiertegen bestaat geen bezwaar, nu verschillende bedingen uit de 
WCGK niet zijn opgenomen in de WCK omdat de wettelijke regeling 
inzake algemene voorwaarden daarin voorziet. Van een goed kredietgever 
mag immers in het algemeen verwacht worden dat hij geen bedingen 
hanteert die blijkens een ook door de Eerste Kamer aanvaard wetsontwerp 
als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. 

Hierbij willen wij er op wijzen dat ook in de rechtspraak van de Hoge 
Raad (HR 25 april 1986, NJ'86, 714 (Van der Meer-Smilde)) reeds thans 
geanticipeerd wordt op de wettelijke regeling inzake algemene voorwaar-
den. Voor een ongelijke behandeling van kredietgevers behoeft in dit 
opzicht niet gevreesd te worden. 

De vraag van deze leden over directe opeisbaarheid bij overlijden, werd 
hiervoor reeds beantwoord. 

De vragen die de leden van de fractie van D66 stelden over de verhouding 
tussen het Nieuw-B.W., in het bijzonder de regeling inzake de algemene 
voorwaarden, en de WCK zijn hiervoor reeds beantwoord naar aanleiding 
van eenzelfde vraag van de leden van de P.^.d.A.-fractie. 

De leden van de fractie van D66 vroegen om commentaar op het 
voorstel van de VFN en het CvO om vermogensbeslag als opeisingsgrond 
toe te staan. De VFN wil vervroegde opeisbaarheid bij enige andere 
belangrijke aantastingen van de vermogenspositie van de kredietnemer 
en stelt voor aan artikel 33 de volgende uitbreiding te geven: «er een 
beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de kredietnemer, 
(of) aan deze een surséance van betaling is verleend». 

Wij menen evenwel dat, zolang de consument aan zijn betalingsver-
plichtingen voldoet en een andere crediteur verhaal zoekt op andere 
bezittingen van de debiteur er geen reden is tot vervroegde opeisbaarheid. 
Als er in het kader van een ander geschil beslag wordt gelegd op een 
goed van de consument, maar hij intussen zijn kredietverplichtingen blijft 
voldoen, zien wij geen reden om de kredietgever de bevoegdheid te 
geven het krediet op te zeggen. Indien een dergelijk vermogensbeslag 
echter leidt tot betalingsachterstanden, dan is artikel 33, onder c, ten 
eerste, van toepassing. 

Indien er beslag wordt gelegd op de zekerheid van de kredietgever, kan 
de laatste zelf zich tegen de verkoop van het zekerheidsobject verzetten 
door in kort geding opheffing van het beslag te eisen, zie ook artikel 456 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook dan behoort geen 
opeising te kunnen plaatsvinden zolang de kredietnemer doorbetaalt. 

Met betrekking tot surséance van betaling als opeisingsgrond merken 
wij het volgende op. Uit de CBS-statistieken blijkt dat er jaarlijks slechts 
enkele tientallen surséances in de particuliere sfeer worden aangevraagd. 
Daarvan eindigen er nog vele in een faillissement. Nog afgezien van dit 
beperkte belang van surséance, menen wij dat, nu surséance gericht is op 
voldoening van schulden, er geen reden is kredietgevers toe te staan het 
restant direct op te eisen. Surséance is een soort recht op uitstel voor de 
debiteur onder verschillende wettelijke waarborgen. Wij zien niet in 
waarom deze wettelijke regeling doorkruist zou moeten worden door 
bepaalde crediteuren extra rechten toe te staan. 

Het College van Overleg heeft onder andere voorgesteld om als 
opeisingsgrond aan artikel 33, onder c, toe te voegen: de kredietnemer 
heeft ter verkrijging van het krediet onjuiste inlichtingen verstrekt. In 
antwoord op dit voorstel willen wij een onderscheid maken tussen het 
slordig invullen van aanvraagformulieren en het willens en wetens 
onjuiste gegevens verstrekken. Het komt in de praktijk voor dat aanvraag-
formulieren slordig worden ingevuld, waarbij achteraf niet vastgesteld 
kan worden of dit te wijten is aan onjuiste inlichtingen van de aanvrager. 
Zowel door bemiddelaars, werknemers van kredietgevers als consumenten 
worden er op dit punt niet altijd een even grote zorgvuldigheid betracht. 
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Het zou echter niet juist zijn om het risico van slordig ingevulde formulieren 
geheel op de aanvrager af te wentelen. Deze benadering zou zich slecht 
verdragen met artikel 28, dat de kredietgever verplicht tot het verzamelen 
van genoegzame inlichtingen. Indien de kredietgever direct mag opeisen 
omdat het aanvraagformulier onjuist is ingevuld, is hij in feite rechter in 
eigen zaak, omdat het goed mogelijk is dat een van zijn werknemers of 
een bemiddelaar daaraan (mede) debet is. Er dient een onafhankelijke 
derde te zijn die beoordeelt, aan wie de tekortkoming is te wijten. Het is 
daarom niet gewenst dat het voorstel van het CvO zou worden overgeno-
men. De aangesneden problematiek laat zich beter als volgt benaderen. 

Voorop staat dat de kredietaanvrager verplicht is naar eer en geweten 
de benodigde inlichtingen te verschaffen, om zo de kredietgever in staat 
te stellen een verantwoorde acceptatie-beslissing te nemen. 

Indien er echter sprake is van het welbewust verkeerd voorlichten door 
de kredietnemer van de kredietgever, kan de laatste zich tot de rechter 
wenden om de nietigheid van de overeenkomst in te roepen, bijvoorbeeld 
op grond van dwaling of bedrog (artikel 1358 en 1364 BW). Uiteraard is 
het ook mogelijk om aangifte te doen bij de politie indien er sprake is van 
het delict valsheid in geschrifte. 

Deze leden vroegen zich verder af of het teloorgaan van de zaak ook als 
opeisingsgrond moet worden toegestaan. Zij baseerden zich daarbij op de 
reeds meermalen genoemde brief van de VFN. De VFN wil met name 
zeker gesteld zien dat gecedeerde verzekeringspenningen ook daadwer-
kelijk worden uitgekeerd aan de kredietgever, als deze dat bedongen 
heeft. 

In antwoord hierop merken wij op dat ingevolge artikel 40 zoals dat nu 
luidt, in het kader van een krediettransactie, waarbij van een eigendoms-
voorbehoud of -overdracht sprake is, het recht op schadeverzekeringspen-
ningen niet kan worden gecedeerd. Bij nota van wijziging is een bepaling 
opgenomen (artikel 42a) die erin voorziet dat, indien er sprake is van een 
verplichte verzekering en indien de tot zekerheid dienende zaak geheel 
teniet gaat, de verzekeringspenningen aan de kredietgever kunnen 
worden gecedeerd. De laatste mag de verzekeringspenningen tot 
zekerheid onder zich houden, tenzij de kredietnemer gelijkwaardige 
vervangende zekerheid stelt. 

Voor het overige menen wij dat aan het toestaan van directe opeisbaar-
heid geen behoefte bestaat bij het verloren gaan van de zaak, buiten het 
geval van verduistering door de kredietnemer. Wordt de zaak bijvoorbeeld 
gestolen, dan is de kredietnemer al genoeg benadeeld. Hij moet conform 
het contract blijven betalen voor een goed dat hij niet meer bezit. Om 
hem in die situatie ook nog eens met directe opeisbaarheid te confronteren, 
is beslist niet redelijk. 

Ook de kredietgever is benadeeld als de tot zekerheid dienende zaak 
teloor is gegaan, hij is immers zijn extra zekerheid dat het krediet wordt 
terugbetaald kwijt. Er zijn dus deels tegengestelde belangen waartussen 
een afweging gemaakt moet worden. Wij menen dat het beschermende 
karakter van de onderhavige wet met zich meebrengt dat het belang van 
de kredietnemer in dezen de doorslag behoort te geven. De kredietgever 
die bedoeld risico voor zichzelf te groot vindt, heeft de keus om bij het 
aangaan van de transactie de kredietnemer te verplichten het goed te 
verzekeren. 

De vraag van het lid van de G.P.V.-fractie over het verbieden van 
vervroegde opeisbaarheid bij overlijden, is hiervoor reeds beantwoord. 

Hetzelfde geldt voor de vragen van het lid van de R.P.F, fractie omtrent 
directe opeisbaarheid bij overlijden en het teloorgaan van de zaak. 

8.3. Maximumtarief 

Onder betuiging van hun instemming met het instellen van een maxi-
mumtarief, ook voor andere kredietvormen dan die op grond van de 
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WCGK aan zo'n tarief zijn onderworpen, stelden de leden van de D66-f ractie 
enige vragen met betrekking tot de vaststellingsmethodiek daarvan. Ter 
beantwoording van deze vragen wordt hieronder eerst het sinds 1 maart 
1988 geldende WCGK-maximumtarief weergegeven. 

- Voor geldkredieten met een vaste looptijd varieert het tarief als volgt 
met de hoogte van de kredietsom en met de lengte van de looptijd, (zie 
voor de achtergronden, de memorie van toelichting, bladzijde 57). 

Kred. som/ looptijd ( maanden) 
(guldens) 0-12 13-24 25-36 37^18 49-60 > 60 

(in effectieve kredietvergoedingspercentages op jaai •basis) 
0 - 5 000 18.4 17.8 17 3 16.7 162 15.9 

5 000-10000 17.2 16.0 15.1 14.6 14.0 13.4 
10000-15 000 14.8 14.2 13.7 133 13.0 12.4 
15 000-20000 13.9 13.5 13.1 12.8 12.3 11.6 
20000-30000 13.6 13.1 12.7 12.3 12.0 10.7 
30000-^10 000 13.0 12.7 12.3 12.0 11.7 10.3 

- Voor geldkredieten met een onbepaalde looptijd geldt als maximum-
tarief de vierde kolom van links in de matrix (looptijdklasse 37-48 
maanden). 

Het huidige tarief zal als volgt «vertaald» worden naar het nieuwe 
tarief. In de eerste plaats zal het maximumtarief niet verschillen al naar 
gelang er van geld- dan wel van goederenkrediet sprake is. Dit zou zich 
namelijk niet goed verdragen met de uniformerende doelstelling van de 
WCK. 

Verder vraagt het inpassen van de huidige WAS-kredieten aandacht in 
verband met de afwijkende kostenstruktuur. Met name de kleinere 
kredieten in de postorder- en detailhandelsfeer verschillen in dit opzicht 
nogal van het geldkrediet. 

Het voorgaande brengt met zich mee dat het maximumtarief in de 
laagste kredietsom- en looptijdklassen aangepast moet worden. De 
omvang van deze aanpassing is nog niet bekend, omdat het overleg 
hierover met de branche nog moet beginnen. De Nederlandse Postorder-
bond, die de belangrijkste kredietgevers in deze sfeer vertegenwoordigt, 
heeft recentelijk een onderzoek afgerond naar de kostenstructuur bij zijn 
leden. Mede op basis daarvan zal vervolgens de besluitvorming plaatsvin-
den omtrent de maximering van de kredietvergoeding van de kleinere 
kredieten. 

Dit in aanmerking nemende, en tevens gelet op de mogelijkheid dat de 
klasse-indeling van de tariefmatrix aanpassing behoeft, kan thans niet in 
concrete zin worden aangegeven welke hoogte het tarief, onderscheiden 
naar looptijd- en tariefklasse, onder de WCK zal kennen. 

Wij wijzen erop dat de uitvoeringsmaatregel die het maximumtarief 
inhoudelijk regelt zal bepalen dat voor kredieten met een gefixeerde 
kredietvergoeding steeds het moment van aangaan van de transactie 
beslissend is voor de vraag hoe hoog de maximaal toelaatbare kredietver-
goeding is. Dit is van belang omdat zonder zo'n bepaling de situatie zou 
kunnen ontstaan dat men het ene moment aan het ene maximumtarief 
moet voldoen, en op een volgend moment aan een ander maximum; dit 
zou onwerkbaar zijn. 

In de memorie van toelichting is aangegeven dat het tarief gemiddeld 
met ongeveer anderhalf procent-punt zal stijgen. Dit houdt overigens niet 
in dat alle in de tariefmatrix genoemde percentages met anderhalf 
procent-punt zullen worden verhoogd. Genoemd stijgingspercentage is 
naar verwachting de resultante van zowel de verhoging die nodig zal zijn 
om tegemoet te komen aan de eisen die de kostenstructuur stelt bij kleine 
kredieten met korte looptijden, als van de verhogingen die worden 
toegepast teneinde de eerder, in de memorie van toelichting, uiteengezette 
tijdsintensieve en regelmatig terugkerende aanpassingen te voorkomen. 
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Met deze kanttekeningen zijn wij overigens met de leden van de fractie 
van D66 van mening dat het huidige tarief niet als te laag kan worden 
aangemerkt; er is inderdaad niet gebleken van te restrictief gestelde 
voorwaarden aan het acceptatiebeleid uit dien hoofde. De verhoging zal 
dan ook van zodanige omvang zijn, dat daardoor een excessieve risico-
opslag niet mogelijk is, laat staan dat van woekerpercentages sprake zou 
kunnen zijn. 

Overigens hadden de hier aan het woord zijnde leden er - met de 
Nederlandse Postorderbond - bezwaar tegen dat incassokosten in het 
maximumtarief zouden moeten worden opgenomen. 

Onder het regime van de WCGK is het al sinds jaar en dag bestendige 
praktijk dat buitengerechtelijke incassokosten niet afzonderlijk in rekening 
mogen worden gebracht. Deze praktijk is aanvaardbaar voor het bedrijfs-
leven, omdat daarmee in de opbouw van het tarief rekening is gehouden. 

In zijn adres aan de vaste commissie voor Economische Zaken van 15 
januari 1987 stelt de Nederlandse Postorderbond dat aldus de goede 
betalers ten onrechte worden geconfronteerd met deze kosten, die naar 
zijn oordeel direkt op de wanbetaler verhaald zouden moeten worden. 

Deze beschouwing gaat er aan voorbij dat de regeling van het maxi-
mumtarief betrekking dient te hebben op alle kosten die de kredietgever 
in rekening mag brengen. Dit is het uitgangspunt van het WCGK-tarief en 
ook het WCK-tarief zal in die zin alomvattend zijn. Het loslaten van dit, 
overigens onomstreden, uitgangspunt zou de doelstelling die met het 
tarief wordt beoogd in gevaar brengen, aangezien daardoor het gevaar 
van ontwijking van het maximumtarief zou worden geschapen. 

Wij vrezen niet dat aldus algehele afwenteling van wanbetalingskosten 
op de regulier betalenden zal plaatsvinden. Als gevolg van de toegestane 
vertragingsvergoeding is niet op tijd betalen een kostbare aangelegenheid 
voor de consument. 

Ten slotte stelt de Nederlandse Postorderbond dat de buitengerechtelijke 
incassokosten bij het (klein)goederenkrediet van veel groter gewicht zijn 
dan bij het geldkrediet. Deze stelling zal nader moeten worden geadstru-
eerd. Vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken zijn, 
zoals hiervoor al werd aangeduid, al geruime tijd in gesprek met verte-
genwoordigers van de postorderbranche over het maximumtarief. Het 
hierbedoelde kostenonderzoek van de Nederlandse Postorderbond strekt 
zich ook uit tot de incassokosten. Mede op basis van dit onderzoek zal 
worden besloten hoe hoog het maximumtarief, inclusief een opslag voor 
het risico van wanbetaling, wordt. 

Het doet ons genoegen dat het lid van de R.P.F, fractie instemt met het 
instellen van een maximumtarief. 

8.4. Zakelijke zekerheden 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen om een reactie op het VFN-
commentaar ten aanzien van het punt dat alleen het object dat met het 
krediet is gefinancierd tot zekerheid kan dienen. 

De VFN noemt artikel 40, eerste lid, dat bepaalt dat reeds in het bezit 
zijnde zaken niet tot zakelijke zekerheid mogen worden overgedragen 
«onnodig bevoogdend». Zij meent dat zeker bij grotere kredietbedragen 
en wat langere looptijden het mogelijk moet zijn om bepaalde vermo-
gensbestanddelen «liquide» te maken. Zij acht een vergelijking met het 
recht van hypotheek op zijn plaats. 

Wij zijn op dit punt, dat ook door de Commissie WCGK is aangeroerd, 
reeds uitgebreid ingegaan in de memorie van toelichting, bladzijden 60 
en 61 . Wij zouden daaraan nog het volgende willen toevoegen. 

Wat de mogelijkheden tot zekerheidsstelling betreft, stelt de WCK 
beperkingen aan de fiduciaire eigendomsoverdracht van goederen en de 
cessie van zaken. Deze vorm van zekerstelling wordt in dit wetsvoorstel 
beperkt tot zaken die door de kredietnemer met het geleende geld zijn 
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gefinancierd. Oogmerk hiervan is om het acceptatiebeleid van de krediet-
gever te beïnvloeden met het oog op het voorkomen van overcreditering. 
Overigens hebben wij artikel 40 aangescherpt in die zin dat verpanding 
van rechten aan dezelfde beperkingen is onderworpen als de zekerheids-
cessie van rechten. Beide vormen van zekerheid lijken zo sterk op elkaar 
dat het voor de hand ligt hier geen onderscheid te maken. Ook verpanding 
van rechten is derhalve slechts toegestaan voor zover deze rechten met 
het desbetreffende krediet zijn gefinancierd. Vuistpand van lichamelijke 
zaken blijft echter wel toegestaan, omdat daarbij sprake is van een 
bezinningsmoment dat vooraf gaat aan de feitelijke overdracht van de 
zekerheid aan de kredietgever. 

Een belangrijk element van de onderhavige wet is dat de mogelijkheid 
om extra risico's te aanvaarden voor de kredietgever wordt beperkt. Ook 
het maximumtarief gaat van deze veronderstelling uit. Wij zouden in dit 
verband niet zozeer van bevoogding als wel van een maatschappelijk 
verantwoorde beperking van risico-acceptatie willen spreken. 

De leden van de P.v.d.A. fractie konden volledig instemmen met de 
voorgestelde benadering van zakelijke zekerheden, maar misten een 
bepaling die er in voorziet dat de «overwaarde» wordt gerestitueerd door 
de kredietgever die zich verhaalt op de zaaK. 

Wij wijzen echter op artikel 43, tweede lid, dat bepaalt dat bij ontbinding 
volledige verrekening dient plaats te vinden, zie ook de memorie van 
toelichting op bladzijde 93. Ingevolge artikel 4 1 , derde lid, heeft afgifte 
van de zaak tot gevolg dat de transactie wordt ontbonden. 

Door het CvO is een kritische vraag gesteld over de rentevergoeding 
ingeval van ontbinding. Wij wijzen er in de eerste plaats op dat in de nota 
van wijziging artikel 43, tweede lid, zodanig gewijzigd is dat ondubbelzinnig 
blijkt dat de kredietgever gerechtigd is tot het opeisen van het restant van 
de schuld, voor zover hij niet voldaan is uit de opbrengst van de tot 
zekerheid dienende zaak. 

Bij de toepassing van de artikelen 33, 41 lid 3 en 43 gaat het initiatief 
om de overeenkomst te beëindigen uit van de kredietgever. Wij menen 
dat bij de vaststelling van hetgeen de kredietnemer verschuldigd is 
uitgegaan moet worden van het uitstaande saldo dat bestaat op het 
moment van opeising, c.q. ontbinding. Onder het uitstaand saldo verstaan 
wij in dit verband de som van de nog niet vervallen termijnbedragen 
minus de daarin begrepen niet verdiende kredietvergoeding, eventueel 
vermeerderd met het bedrag van vervallen maar nog niet betaalde 
termijnbedragen alsmede met vervallen en nog niet betaalde vertragings-
vergoeding. Het uitstaande saldo staat ook wel bekend als de contante 
waarde van de vordering. 

Het is de crediteur uiteraard toegestaan om vertragingsrente in 
rekening te brengen over de termijnen die de kredietnemer achterstallig 
was op het moment van opeising, c.q. afgifte en de daadwerkelijke 
betaling van de vordering door de kredietnemer. 

Voor het overige kan de kredietgever geen aanspraak maken op 
verdere vergoedingen. Door tot opeising of ontbinding over te gaan, geeft 
hij te kennen dat hij zijnerzijds afziet van verdere prestatie. Daarom kan 
ook niet van de kredietnemer verlangd worden dat hij nog een kredietver-
goeding zou betalen. Anders zou de kredietgever meer krijgen dan de 
contante waarde van de vordering, en aldus in een betere vermogenspositie 
geraken, een situatie die artikel 43, tweede lid, beoogt te voorkomen. 

Ook is er geen reden om in deze gevallen het uitstaande saldo te 
vermeerderen met een boeterente. Er is immers geen sprake van het 
afwentelen van rente-risico op de kredietgever, zoals bij vervroegde 
aflossing. 

Met betrekking tot de beperking tot het recht van opeising tot drie 
kwart van de looptijd, vroegen de leden van de fractie van D66 zich af of 
de vrees van de VFN terecht is dat de consument daarna zijn betalingen 
zal stopzetten. 
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Wij menen dat voor die vrees geen goede grond bestaat. Artikel 41 
beperkt slechts het vorderen van afgifte van de zaak, en belet de krediet-
gever geenszins om de debiteur die niet betaalt tot betaling aan te 
spreken. Op grond van artikel 33 onder c, ten eerste, kan hij het restant in 
zijn geheel vervroegd opeisen bij een achterstand van ten minste twee 
maanden. 

Overigens wordt bij nota van wijziging artikel 4 1 , tweede lid, gewijzigd 
in die zin dat aangesloten wordt bij de kredietsom, in plaats van bij de 
looptijd. Wij verwijzen naar de toelichting bij die nota. 

Met betrekking tot ditzelfde punt merkte het lid van de R.P.F, fractie op 
dat er zeker redenen zijn die de bepaling van artikel 4 1 , tweede lid, 
rechtvaardigen, maar hij betwijfelde of op deze wijze niet een ongewenste 
fundamentele inbreuk op het zakelijk zekerheidsrecht wordt gemaakt. Dit 
lid wees op de bescherming die artikel 42, eerste lid, biedt. 

De beperking is opgenomen op economische gronden. Als de transactie 
ten einde loopt, bestaat er veelal een dermate grote discrepantie tussen 
de waarde van de zaak voor de consument en de opbrengst bij verkoop 
door de crediteur, dat een redelijke belangenafweging met zich brengt 
dat de kredietnemer niet met een groot verlies wordt geconfronteerd. Het 
gederfde voordeel van de kredietgever weegt daar niet tegen op. Uiteraard 
kan een zaak wel verhaalsobject vormen voor de gezamenlijke crediteuren 
van de kredietnemer op grond van het gewone beslagrecht als de 
kredietnemer zijn schuld volledig heeft afgelost. Daarbij dient dan de 
rechter te worden ingeschakeld en is er geen sprake van een exclusief 
verhaalsobject ten behoeve van één crediteur. In sommige gevallen kan 
er dan nog wel sprake zijn van een behoorlijke opbrengst. 

In ditzelfde verband vroeg het lid van de R.P.F.-fractie of afdeling 4 van 
hoofdstuk IV onverkort zou moeten gelden voor kredieten tussen de 
f 2 0 0 0 0 en het grensbedrag. Het leek hem niet onredelijk dat het grotere 
belang van de kredietgever tot uitdrukking kwam in de wet. 

Het lijkt ons niet gewenst om binnen het geldingsbereik van de WCK 
verder te differentiëren dan nodig is. De WCK trekt de grens voor haar 
bescherming bij het grensbedrag van f 50 000. Daaronder worden 
krediettransacties zoveel mogelijk gelijk behandeld. 

8.5. Verhouding tot burgerlijk recht 

De commissie vroeg of ook overwogen is het burgerrechtelijk gedeelte 
van de WCK in het BW te incorporeren, mede in verband met het 
codificatie-artikel uit de Grondwet. 

Met hetgeen in artikel 66 van het wetsvoorstel is bepaald, wordt naar 
ons oordeel geen ontoelaatbare afbreuk gedaan aan het karakter van het 
Burgerlijk Wetboek als neerslag van het gecodificeerde burgerlijke recht. 

Allereerst zij opgemerkt dat de door de commissie in dit verband 
gememoreerde discussie over de uitleg van artikel 107 van de Grondwet 
is gevoerd naar aanleiding van slechts een enkele bepaling van burgerlijk 
recht die bij amendement was opgenomen in het wetsvoorstel van 
merendeels administratiefrechtelijke aard dat heeft geleid tot de Wet 
bodembescherming (Stb. 1986, 374). Van een wetsvoorstel met een 
zodanig karakter is bij de WCK geen sprake. 

Evenmin bevat het voorstel slechts een of enkele bepalingen waarvan 
gezegd kan worden dat deze uit de aard der zaak in het wetsvoorstel 
thuishoren, doch een reeks van bepalingen van burgerlijk recht die direkt 
betrekking hebben op het in het voorstel geregelde en afgebakende 
onderwerp inzake het consumentenkrediet. 

Tot regeling van een bepaald onderwerp van onder meer burgerrechte-
lijke aard in een afzonderlijke wet geeft het codificatie-artikel uit de 
Grondwet expliciet de bevoegdheid. De bepalingen van burgerlijk recht 
uit het wetsvoorstel, die door de reikwijdte van het voorstel slechts op 
een bepaalde categorie van krediettransacties van toepassing zijn en 
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overigens de regelingen in het Burgerlijk Wetboek van niet onder het 
wetsvoorstel vallende overeenkomsten onverlet laten, zijn thans vanuit 
onder meer een oogpunt van systematiek ook moeilijk te passen in het 
Burgerlijk Wetboek. 

Het is overigens niet uitgesloten dat dit anders zal komen te liggen in 
boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. De materie zal daarom te 
zijner tijd in het kader daarvan opnieuw moeten worden bezien. 

Tevens stelde de commissie een vraag over de verhouding tussen de 
WCK en de artikelen 125 g en volgende uit het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Met betrekking tot deze vraag kan het volgende worden 
opgemerkt. In het wetsvoorstel zijn geen bijzondere processuele bepalingen 
opgenomen. Indien een krediettransactie of een overeenkomst die 
daarvan deel uitmaakt tevens moet worden aangemerkt als een huurkoop-
overeenkomst, zullen de artikelen 125g en volgende van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering daarop van toepassing zijn. Het bepaalde in 
artikel 66 doet daaraan niet af. 

Hierbij wordt nog aangetekend dat de bedoelde artikelen 125g tot en 
met 125j zijn opgenomen in de Tweede Titel van het Eerste Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die zal worden vervangen door 
een nieuwe Tweede Titel, zoals voorzien in het op 19 mei 1987 bij de 
Tweede Kamer ingediende voorstel van wet tot wijziging van de civiele 
kantongerechtsprocedure (Kamerstukken II 1986-1987, 19 976 nrs. 
1-3). 

8.6. Mede-aansprakelijkheid financier 

De leden van de P.v.d.A.fractie gingen er van uit dat de wet op dit 
onderdeel zou worden aangepast aan de EEG-richtlijn, en ook de leden 
van de D66-fractie achtten mede-aansprakelijkheid van de financier 
aanvaardbaar en ook wenselijk als er een nauwe binding bestaat met de 
handelaar. Zij wezen eveneens op de richtlijn. 

In de nota van wijziging is een nieuw artikel 43a opgenomen, waarmee 
artikel 11 van de EEG-richtlijn wordt uitgevoerd. 

9. Schuldbemiddeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. verwezen naar hun inbreng in 
het voorlopig verslag en het eindverslag inzake het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet op,het consumptief geldkrediet en van de Wet van 1 
juni 1983 (Stb. 297) tot wijziging van de WCGK ( Kamerstukken II 
1985-1986 en 1986-1987, 19460, nrs. 4 en 7), dat een identieke 
regeling inhoudt als hoofdstuk V van de WCK. Wij wijzen erop dat dit 
wetsvoorstel inmiddels in werking in getreden op 1 januari 1988 (Stb. 1987, 
625). 

Deze leden vroegen voorts om een reactie op een uitspraak in een 
krantenartikel over de incassomethoden van postorderbedrijven. Zij 
wezen in dit verband ook op de erecode van de VFN. 

Artikel 16, eerste lid, onder b, waarin het begrip goed kredietgever een 
rol speelt, heeft betrekking op het gehele proces van kredietverlening 
inclusief een eventuele incasso. Dit betekent dat onder het regime van de 
WCK ook de incassomethoden van postorderbedrijven getoetst kunnen 
worden aan de hand van het begrip goed kredietgever. Inderdaad zal dan 
de bepaling uit de erecode, dat begrip zal worden getoond voor krediet-
nemers die in de financiële moeilijkheden geraken, mede een rol spelen. 
Overigens is bekend dat reeds thans postorderbedrijven dikwijls loyaal 
meewerken aan schuldregelingen die worden voorgesteld door GKB's. 

10. Adviescommissie 

De leden van de C.D.A. fractie waren vooralsnog van mening dat er in 
de adviescommissie geen plaats is voor een vertegenwoordiger van de 
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zijde van de gemeentelijke kredietbanken, als de wet niet op deze 
instellingen van toepassing zou zijn. Wij menen dat een GKB-zetel heel 
wel te verdedigen is. In de eerste plaats wijzen wij erop dat artikel 5 is 
aangepast, omdat op grond van de richtlijn bepaalde gedeelten van de 
wet ook voor GKB's zullen gelden. In de tweede plaats rechtvaardigt de 
centrale rol van de GKB's bij schuldbemiddeling als bedoeld in hoofdstuk 
V van deze wet een plaats in de adviescommissie. 

Bovendien nemen zij in het maatschappelijke krachtenveld een specifieke 
positie in: zij zijn zowel kredietgever als hulpverlener bij overcreditering. 
De GKB's hebben hierdoor een eigen inzicht in de markt dat een waardevolle 
aanvulling vormt op de reeds aanwezige deskundigheid in de adviesconrv 
missie. Met de onafhankelijke voorzitter en de bemiddelaar vertegenwoor-
digen de GKB's het maatschappelijke «middenveld» in de commissie. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden de nodige aarzelingen 
bij het opnemen van bemiddelaars in de adviescommissie. Zij wezen 
daarbij op het aantal leden afkomstig van de consumentenorganisaties en 
het niet gelden van stringente eisen voor bemiddelaars. 

Aangezien op grond van de wet regels zullen worden gesteld ten 
aanzien van de werving, die voor kredietbemiddelaars zullen gelden, en 
de wet de mogelijkheid van regelgeving inhoudt ten aanzien van provisie-
betaling ter zake van bemiddeling, ligt het voor de hand de bemiddelaars 
te betrekken bij de advisering dienaangaande. Het zou niet juist zijn 
indien zij ten aanzien van deze voor hen van groot economisch belang 
zijnde regulering alleen maar gehoord zouden worden door de advies-
commissie en daarvan geen deel zouden uitmaken. 

Zoals wij hiervoor aangaven, zien wij de bemiddelaar als een vertegen-
woordiger van het maatschappelijk «middenveld». De leden van de fractie 
van D66 deelden de mening van de Commissie WCGK en de Consumen-
tenbond dat bemiddelaars alleen in de adviescommissie zouden moeten 
worden opgenomen, indien er voor hen een registratiesysteem zou 
gelden. Zoals wij hierboven stelden in antwoord op soortgelijke vragen 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie, menen wij dat ook los van een 
registratiestelsel een plaats voor de kredietbemiddelaars in de adviescom-
missie gerechtvaardigd is. Voor wat betreft de vragen van deze leden 
over de positie van de GKB's in dezelfde commissie verwijzen wij naar 
ons antwoord ter zake aan de leden van de CD.A-fract ie. 

Op de bezwaren die deze leden formuleerden ten aanzien van de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de GKB's in de adviescom-
missie gingen wij reeds in. Het lid van de R.P.F.-fractie wenste een 
toelichting op onze stelling dat de bemiddelaar een tussenpositie inneemt. 
Hij meende dat in economisch opzicht het belang van de bemiddelaar 
volledig aan de zijde van de kredietgever is gelegen. 

Wij zijn van mening dat het niet juist is te stellen dat bemiddelaar en 
kredietgever steeds dezelfde belangen hebben. Er zijn ook tussen 
bemiddelaar en kredietgever tegengestelde belangen denkbaar, bijvoor-
beeld met betrekking tot de hoogte van de provisiebetaling. Overigens 
verwijzen wij naar hetgeen wij hierboven in dit verband opmerkten. 

11 . Klachten en beroep 

De leden van de CD.A-fractie verzochten om een meer uitgewerkte 
visie op het onderdeel van privaatrechtelijke klachtenbehandeling. 
Aangezien op dit moment de klachtenbehandeling door commissies op 
het onderhavige terrein in de beginfase verkeert en bovendien nog sterk 
verbrokkeld is, menen wij vooralsnog dat er geen behoefte bestaat om de 
beleidslijn ten aanzien van klachtenbehandeling door de toezichthoudende 
instantie te wijzigen. 

De omstandigheid dat wij klachtbehandeling als een nuttig onderdeel 
van het reguliere toezicht beschouwen, laat overigens het bestaansrecht 
van particuliere geschillencommissies onverlet. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden enige vraagtekens bij de 
bemiddelingstaak van het Ministerie van Economische Zaken. In antwoord 
hierop delen wij mede dat het bemiddelend optreden waarop de memorie 
van toelichting op bladzijde 66 doelt, naar ons oordeel kan bijdragen tot 
het bereiken van schikkingen tussen de betrokken partijen. 

Deze zogeheten bemiddelingstaak wordt overigens niet actief gezocht 
en uitgedragen. Meestal zijn het GKB's of andere hulpverleners die het 
Ministerie van Economische Zaken benaderen met een verzoek om in een 
bepaald probleemgeval te interveniëren, dan wel om een uitspraak te 
doen over hetgeen is voorgevallen. Alsdan ontstaat als vanzelf door de 
contacten met partijen een proces van bemiddeling. Overigens hechten 
wij eraan op te merken dat dikwijls volstaan kan worden met het geven 
van een nadere toelichting op de wet. Soms zijn overtredingen niet 
bewust gepleegd. Het gaat hierbij om het te bereiken resultaat, namelijk 
een goede naleving van de wet. 

Tevens vroegen deze leden om een n; <ere motivering om geen 
onafhankelijke klachteninstantie in het leven te roepen. Hierop gingen wij 
reeds in bij de beantwoording van de vraag van de leden van de C.D.A.-
fractie. 

De leden van de D66-fractie vroegen wanneer het wetsvoorstel voor 
een vereenvoudigde kantongerechtsprocedure wordt ingediend. De 
eerste twee ondertekenaars hebben op 19 mei 1987 bedoeld wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 1986-1987, 19 976, 
nrs 1-3). 

Ook de hier aan het woord zijnde leden wilden een onafhankelijke 
klachtencommissie zeker stellen, al dan niet via zelfregulering. Hiervoor 
gaven wij reeds aan dat de WCK de ontwikkeling van particuliere klach-
tencommissies niet in de weg staat. 

Ten slotte meenden deze leden te weten dat de EEG-richtlijn uitgaat 
van de wenselijkheid van een klachtencommissie. In antwoord hierop 
wijzen wij erop dat artikel 12, eerste lid, van de richtlijn de Lid-Staten drie 
alternatieven laat om de naleving van de verplichtingen die voortvloeien 
uit de richtlijn te waarborgen: a. een vergunningstelsel, b. toezicht door 
een officiële instantie en c. instanties waar klachten ingediend kunnen 
worden en waar informatie en advies wordt verstrekt. 

Het onderhavige wetsvoorstel stelt een vergunning verplicht voor 
kredietgevers, terwijl over bemiddelaars ter zake van niet-naleving van 
wervingsvoorschriften klachten kunnen worden ingediend bij de ECD. Dit 
zijn de verderreikende alternatieven a en b. Daarom behoeft de derde 
mogelijkheid, de klachtencommissie, niet meer aan de orde te komen in 
dit wetsvoorstel. 

II ARTIKELEN 

Artikel 2 

De leden van de fractie van het C.D.A. stelden voor het slot van artikel 
2 als volgt te formuleren: «...een natuurlijk persoon is, die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf». De formulering is ontleend aan 
artikel 6.5.2A.3 nieuw BW. Hieraan zou nog toegevoegd kunnen worden 
dat de akte volledig bewijs oplevert. Artikel 4, eerste lid, onder c en d, zou 
geschrapt kunnen worden. Deze wijziging heeft ten doel te voorkomen 
dat de wet van toepassing is op transacties waarbij geen akte is opgemaakt, 
of waarbij verzuimd is in de akte op te nemen dat het krediet is aangewend 
ten behoeve van het beroep of bedrijf van de kredietnemer. 

In antwoord op deze vraag merken wij het volgende op. Het is juist dat 
de WCK uitsluitend een regeling beoogt te geven voor transacties waarbij 
de kredietgever professioneel werkzaam is terwijl diens wederpartij, de 
kredietnemer, juist niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt (zie bladzijden 
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3 en 31 memorie van toelichting). Uit controle-overwegingen is evenwel 
voor de thans voorgestelde constructie van artikel 2 in combinatie met 
artikel 4, eerste lid, onder c en d, gekozen. Het volgen van de aanbeveling 
van de hier aan het woord zijnde leden zou er toe leiden dat bij de 
controle zou moeten worden aangetoond dat de natuurlijke persoon niet 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf optreedt. Dit zou niet alleen 
de kredietgevers voor grote problemen plaatsen, maar ook de toezicht-
houdende instantie veel werk bezorgen. Het niet toelaten van tegenbewijs 
zoals door bedoelde leden gesuggereerd, achten wij ongewenst, want 
hierdoor zouden eventuele evidente ontduikingen van de wet, door 
transacties een gefingeerd bedrijfs- of beroepsmatig karakter te geven, 
niet kunnen worden tegengegaan. 

Het genoemde artikel 6.5.2A.3 van het Nieuw BW. heeft een geheel 
andere functie dan onderhavige bepalingen; daar spelen de gesignaleerde 
problemen niet. 

Niettemin menen wij dat het wetsvoorstel moet worden bijgesteld waar 
het de afbakening consumptief-produktief krediet betreft. Het lijkt 
inderdaad minder juist om, zoals in artikel 4, eerste lid, onder d, geschiedt, 
steeds een (door beide partijen ondertekende) akte te veronderstellen, 
ook bij transacties waarop de WCK niet van toepassing is. Uit na de 
indiening van het wetsvoorstel gevoerd overleg met het CvO is namelijk 
gebleken dat met name bij de zogenaamde produktieve roodstanden 
veelal niet een zodanige akte pleegt te worden opgemaakt. 

Om deze reden hebben wij bij nota van wijziging in artikel 4, eerste lid, 
onder d, «de akte» vervangen door «een door de kredietnemer onderte-
kende verklaring». Hiermee is een afdoende oplossing gegeven voor het 
gesignaleerde probleem van de produktieve roodstanden; deze behoeven 
dan niet - onbedoeld - onder de WCK te vallen. 

Tenslotte wijzen wij op het gewijzigde overgangsregime voor produktieve 
roodstanden, neergelegd in een nieuw zevende lid van artikel 69. 

Artikel 3, tweede lid 

De leden van de C D A . fractie vroegen hoe dit artikel in de praktijk zou 
gaan functioneren, gelet op variabele rentepercentages, afsluitprovisie en 
dergelijke die in de praktijk niet op jaarbasis worden uitgedrukt. 

Wij verwijzen naar het slot van 7.1. van het algemene deel van deze 
memorie, waar dezelfde vraag van het lid van de R.P.F.-fractie wordt 
beantwoord. 

Voorts meenden deze leden dat voor wijziging van de rente steeds een 
nieuw inlegvel, c.q. een nieuw prospectus vereist is, waarin de nieuwe 
rentepercentages opgegeven moeten worden. Wij bevestigen dat dit het 
geval is. Het ligt echter voor de hand dat kredietgevers die kredieten 
aanbieden met een variabele rente, veelal met een inlegvel zullen werken, 
hetgeen is toegestaan. 

De leden van de fractie van de S.G.P. achtten uitbreiding van dit 
artikellid tot alle krediettransacties zoals vermeld in artikel 4 wenselijk. 
Wij menen dat verschillende kredietsoorten die in artikel 4 worden 
genoemd, dermate verschillen van het reguliere consumentenkrediet dat 
het de strekking van dit wetsvoorstel te buiten zou gaan, indien de 
specifieke consumentenvoorlichting ook zou gelden voor bijvoorbeeld 
produktieve kredieten, genoemd onder 4, eerste lid, onder b, c en d. In dit 
verband moet ook bedacht worden, dat de verplichting tot vermelding 
van het effectieve rentepercentage ook boven het grensbedrag van 
f 5 0 0 0 0 in feite beperkt is tot consumptieve kredietverlening. De specifiek 
op bedrijfsmatige kredietverlening gerichte voorlichting zal uiteraard niet 
aan de wettelijke bepalingen behoeven te voldoen. 

Wij menen verder dat een dergelijke uitbreiding van de wet niet goed 
realiseerbaar is. De verplichting tot het aanduiden van het effectieve 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis bij kredieten die voor het 
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overige niet onder de wet zouden vallen, zou grote uitvoeringsproblemen 
met zich mee brengen. Bovendien zou voor overtreding van deze voor-
schriften soms alleen strafrechtelijke sanctionering denkbaar zijn, omdat 
lang niet alle kredietgevers die kredieten als bedoeld in artikel 4 verlenen 
vergunningplichtig zijn. 

Dit laatste is een verschil met de uitzondering van artikel 3, tweede lid. 
De kredietgevers die grotere kredieten verstrekken, zullen doorgaans ook 
beneden het grensbedrag van f 50 000 opereren Voor hen als professionele 
kredietgever levert de verplichting om zowel onder als boven het grens-
bedrag de effectieve rente te vermelden geen bezwaren op, terwijl er ook 
vanuit een oogpunt van wetshandhaving geen problemen zijn te voorzien. 

Artikel 3, derde lid 

De leden van de C.D.A.- en de P.v.d.A fractie vroegen om een over-
gangsregeling voor het geval de boveng ens wordt gewijzigd. 

Wij menen bij nader inzien dat het wetsvoorstel inderdaad ten onrechte 
niet in een overgangsregime voorziet in een dergelijk geval. Daarom 
wordt bij nota van wijziging een regeling terzake gegeven die zoveel 
mogelijk aansluit bij het algemene overgangsrecht van artikel 69. 

Hoewel het niet nodig is te voorzien in overgangsrecht ten aanzien van 
verhoging van de bedragen, voorkomend in artikel 28, eerste lid en artikel 
32, eerste lid, hechten wij er wel aan, wat de toepassing van artikel 69 
betreft, op te merken eventueel noodzakelijke wijzigingen van bedragen 
als deze, zoveel mogelijk op éénzelfde moment tot stand te zullen 
brengen. Hierdoor worden onnodige kosten voor het bedrijfsleven 
vermeden. 

Artikel 4, eerste lid, onder a 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zagen graag een andere 
definitie van kredietverlening op zachte voorwaarden. 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het eerste deel van 
deze memorie, waar wij onder 5.2.3. hebben uiteengezet waarom het 
voorgestelde systeem naar onze mening de voorkeur verdient. Overigens 
wijzen wij op de bijstelling die dit lid heeft ondergaan in de nota van 
wijziging. In de desbetreffende bijstelling komt tot uitdrukking dat voor de 
toepassing van artikel 4, eerste lid, onder a het moment van het aangaan 
van de transactie bepalend is. 

Artikel 4, eerste lid, onder g 

De leden van de C.D.A.-fractie gingen er van uit dat artikel 4, eerste lid, 
onder g, alleen polisbelening bij een verzekeringsmaatschappij bestrijkt. 
Zij vroegen om deze bepaling zodanig bij te stellen dat ook bancaire 
financiering tegen zekerheidscessie onder de uitzonderingsbepaling zou 
vallen, omdat deze leden meenden dat het niet reëel is deze twee 
rechtsfiguren verschillend te behandelen. 

De toelichting geeft op bladzijde 41 duidelijk de bedoeling aan van de 
uitzondering. Polisbelening is een bijprodukt van de levensverzekerings-
overeenkomst waarbij geen verplichting tot aflossing bestaat. Het lijkt 
dan ook niet juist om levensverzekeraars, die onder toezicht staan van de 
Verzekeringskamer, onder het regime van deze wet te laten vallen 
vanwege een bijprodukt dat naar zijn aard niet tot overcreditering leidt. 
De wettekst sloot echter niet uit dat ook polisbelening door een bank in 
de vorm van kredietverlening met zekerheidscessie dan wel verpanding 
van de rechten uit een overeenkomst van levensverzekering onder de 
uitzondering viel, alhoewel dit niet de bedoeling was. De zoeven geschetste 
kenmerken van polisbelening door levensverzekeringsmaatschappijen zijn 
immers niet van toepassing in de bancaire sfeer. Wij hebben daarom in 
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de nota van wijziging de wettekst in overeenstemming gebracht met de 
bedoeling als verwoord in de memorie van toelichting. Behalve de 
hiervoor gegeven argumenten heeft ook het volgende een rol gespeeld. 
Op de stringente regeling van de zekerheden in artikel 40 zou een moeilijk 
te aanvaarden uitzondering ontstaan indien het banken zou vrijstaan om 
zekerheidscessie van de rechten uit de levensverzekeringsovereenkomst 
te bedingen, met als gevolg dat zij voor de desbetreffende lening in het 
geheel niet aan de WCK zouden zijn onderworpen. Dit zou een ongewenste 
prikkel kunnen zijn om deze financieringsvorm te kiezen. Wij zijn daarom 
geen voorstander van de wijziging als voorgesteld door de hier aan het 
woord zijnde leden. 

Hiermee hebben wij tevens voldaan aan het verzoek van de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. om een reactie te geven op een opmerking van 
het College van Overleg over deze materie. 

Artikel 4, eerste lid, onder h 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of een aantal kredietvormen 
niet buiten het bereik van de wet zou moeten vallen, omdat zij in de 
bancaire praktijk niet als consumptief worden beschouwd. Zij noemden 
met name de niet ter beurze genoteerde effecten met het oog op de 
huisfondsen van de banken, de verpanding van spaartegoeden en de 
financieringen met als zekerheid cessie van vorderingen, bij voorbeeld 
subsidies, de cessie van schadeverzekeringspenningen daaronder niet 
begrepen. 

Er moeten uiteraard goede gronden zijn om de banken te verplichten 
hun bestaande praktijk te wijzigen omdat de WCK op onderdelen van hun 
werkzaamheden van toepassing wordt. Wij willen immers niet meer 
lasten op het bedrijfsleven leggen, dan strikt noodzakelijk is, gelet op de 
doelstellingen van deze wet. 

Wij zijn het eens met de hier aan het woord zijnde leden dat de 
huisfondsen van de banken integraal buiten de WCK moeten blijven. Dit 
brengt met zich mee dat ook niet ter beurze genoteerde effecten onder 
de onderhavige vrijstelling begrepen moeten worden. Wij hebben daarom 
in de nota van wijziging een nieuwe uitzonderingsbepaling opgenomen 
die dit moet bewerkstelligen. 

Een andere situatie doet zich voor met betrekking tot de verpanding 
van spaartegoeden in het kader van de kredietverlening. Wij zijn het niet 
eens met de leden van de C.D.A.-fractie dat dit te vergelijken zou zijn met 
de uitzondering van de belening van effecten en dergelijke. 

Bij de zogenaamde effectenrekeningen dienen de effecten als zekerheid 
voor een lening waarmee weer nieuwe effecten en dergelijke kunnen 
worden gefinancierd. Hier is dus duidelijk sprake van transacties in de 
beleggingssfeer. 

Het verpanden van spaartegoeden daarentegen kan ook op grond van 
«gewone» consumptieve kredietverlening gevraagd worden. Verder is een 
verschil dat spaartegoeden veel meer dan aandelen en effecten gespreid 
zijn over alle lagen van de bevolking. 

Voorts is het ook vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid niet te 
verdedigen dat deze extra vorm van zekerheid voor de kredietgever tot 
niet-toepasselijkheid van de WCK zou leiden. 

Wij menen met betrekking tot het derde voorbeeld inzake de zeker-
heidscessie van vorderingen dat de hier aan het woord zijnde leden 
noemden, dat de vorm van de zekerheid hier, anders dan bij de belening 
van effecten het geval is, geen verschil uitmaakt voor de aard van het 
krediet. Voor zover er sprake is van een overbruggingskrediet tussen de 
periode dat de subsidie al wel is toegekend, maar nog niet is uitbetaald, 
geldt de algemene termijn van drie maanden van artikel 1, onder a. Strekt 
de kredietverlening zich uit over een langere periode, dan is de WCK van 
toepassing, uiteraard indien ook aan de overige voorwaarden daartoe is 
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voldaan. De in het vooruitzicht gestelde subsidie maakt de zekerheid dat 
de lening wordt terugbetaald aanzienlijk groter, maar dit kan geen reden 
zijn om de wet niet van toepassing te laten zijn. 

Artikel 23, derde lid 

Voor de beantwoording van de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie 
over de toelaatbaarheid van het bewaren van gegevens op micro-fiches 
en dergelijke verwijzen wij naar de beschouwingen die wij hiervoor onder 
7.3. gaven, in antwoord op de vragen van de leden van de D66-fractie. 

Artikel 24 

De leden van C.D.A.fractie konden zich vinden in de rapportageplicht 
van artikel 24, maar vroegen zich af of een versobering mogelijk zou zijn, 
zoals gevraagd in de commentaren van de VFN en het CvO. 

In antwoord hierop zeggen wij toe dat volstaan zal kunnen worden met 
een globale registratie ten aanzien van krediettransacties tot f2000, 
waartoe de wet ruimte laat. Naar verwachting zal dit een niet onaanzienlijke 
verlichting van de bedrijfslasten opleveren. 

Artikel 26, vierde lid 

De leden van de CD.A-fractie vroegen wat de gevolgen zijn voor het 
prospectus van wijziging van de rente bij kredieten met een variabele 
rente. Wij merken hierover op, dat met betrekking tot kredietaanbiedingen 
met een variabele rente in het prospectus, al dan niet op een afzonderlijk 
inlegvel, dient te worden aangegeven op het moment van het aanbod, 
wat het effectief kredietvergoedingspercentage is. Het wetsvoorstel laat 
dus niet toe dat zou worden volstaan met de vermelding dat het percentage 
variabel is. 

Overigens wordt dit artikel nog aangepast vanwege de richtlijn. 

Artikel 30, derde lid, onder h 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of een zodanige uitleg van deze 
bepaling juist was, dat de zekerheidsrechten integraal in de akte opgeno-
men moeten worden. Zij meenden dat het voor de kredietnemer overzich-
telijker zou zijn wanneer de krediet-akte en de zekerheidsakte twee 
afzonderlijke documenten waren, die naar elkaar verwijzen. Zij vroegen of 
dit toegestaan was. 

De interpretatie van deze leden van artikel 30, derde lid, onder h, 
onderschrijven wij slechts ten dele. Bij kredieten met een onbepaalde 
looptijd staat bij het aangaan van de overeenkomst immers nog niet vast 
welke zaken uit dit krediet zullen worden gefinancierd, en evenmin welke 
goederen tot zekerheid zullen worden overgedragen. Overigens is het in 
de huidige praktijk bij doorlopende kredieten lang niet altijd gebruikelijk 
dat kredietgevers zakelijke zekerheden verlangen. Indien de kredietgever 
de kredietnemer wil verplichten de met het krediet gefinancierde zaken in 
zekerheid over te dragen, moet hij deze bevoegdheid bij doorlopende 
kredieten in de oorspronkelijke akte vermelden. Tevens dient hij aan te 
geven hoe de eigendomsovergang geregeld is. Indien vervolgens een 
goed wordt gefinancierd en tot zekerheid wordt overgedragen, dient dit 
bij afzonderlijke akte te geschieden, waarin tot uitdrukking moet komen 
dat deze zekerheidsstelling voortvloeit uit de eerder aangegane krediet-
transactie. Een dergelijke akte dient primair het belang dat de kredietgever 
heeft bij een concrete aanduiding van zijn zekerheidsrecht en biedt 
bovendien de kredietnemer ook meer duidelijkheid. In de nota van 
wijziging is een aanpassing van artikel 30 opgenomen, die aan het 
bovenstaande uitvoering geeft. 
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Bij persoonlijke leningen en huurkoop daarentegen menen wij dat het 
zekerheidsobject van de aanvang of in de akte zelf omschreven dient te 
zijn. In deze gevallen zijn de objecten bij het aangaan van de overeenkomst 
in concreto bekend. Het is dan voor de kredietnemer overzichtelijker dat 
alle rechten en verplichtingen in één document zijn vervat. 

Artikel 30, vijfde lid 

Artikel 30, vijfde lid, derde volzin, heeft betrekking op de verjaring van 
de vordering tot vernietiging van de overeenkomst wanneer hetzij geen 
akte is opgemaakt, hetzij geen afschrift aan de debiteur is overhandigd. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of vernietiging ook gedurende 
de looptijd van het krediet kan worden ingeroepen en of het voor de 
bepaling van de periode waarin vernietiging kan worden ingeroepen niet 
redelijker is om aan te sluiten bij de looptijd van het krediet, met name 
wanneer deze langer is dan drie jaar. 

Deze nietigheid kan inderdaad gedurende de looptijd van het contract 
worden ingeroepen, maar niet meer na drie jaar. Er dient een reële prikkel 
te zijn voor de kredietgever om aan beide genoemde verplichtingen te 
voldoen, en als zodanig kan de civiele vernietigbaarheid zeker dienst 
doen. De kredietgever kan immers geen aanspraak maken op rente indien 
de vordering tot vernietiging terecht is ingesteld. Dit zal stellig een reden 
voor hem zijn om nauwgezet aan de onderhavige verplichtingen de hand 
te houden. 

Wij achten het echter uit een oogpunt van rechtszekerheid niet 
verantwoord om de mogelijkheid te openen dat de transactie ook na het 
verstrijken van drie jaar in zijn geheel teruggedraaid kan worden. Wij 
menen dat een periode van drie jaar lang genoeg is om aan bedoelde 
onvolkomenheden een eind te maken. Tegen een kredietgever die 
dergelijke praktijken stelselmatig zou bezigen, kan bovendien ook 
administratiefrechtelijk worden opgetreden. 

Artikel 33 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen of verduistering als 
opeisingsgrond niet overbodig was naast het verbod van de binnentre-
dingsclausule van artikel 4 1 , vierde lid. Zij meenden verder dat verduistering 
alleen strafrechtelijk kan worden vastgesteld en vroegen om een verklaring 
van de aanwezigheid van deze strafrechtelijke bepaling in het civielrechtelijk 
gedeelte van de WCK. 

Verduistering wordt in artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht 
omschreven als het opzettelijk zich wederrechtelijk toeëigenen van enig 
goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat men anders 
dan door misdrijf onder zich heeft. 

Wij menen dat verduistering als opeisingsgrond wel degelijk betekenis 
heeft, ook al is het de kredietgever niet toegestaan om de woning van de 
kredietnemer tegen diens wil te betreden. Van verduistering is in de sfeer 
van de kredietverlening bijvoorbeeld sprake als de kredietnemer het tot 
zekerheid dienende object aan een ander verkoopt. De kredietgever die 
hiervan kennis neemt, kan direct tot opeising van het restant van de 
vordering overgaan. 

Wij zijn geen voorstander van schrapping van deze opeisingsgrond, 
omdat wij menen dat het begaan van dit misdrijf, waarbij de kredietgever 
opzettelijk zijn zekerheid wordt ontnomen, dermate afkeurenswaardig is 
ten opzichte van de kredietgever dat deze zonder meer het recht dient te 
hebben om het restant van het verschuldigde meteen op te eisen. 

Het is overigens niet ongebruikelijk dat aan de overtreding van een 
strafrechtelijke norm ook privaatrechtelijke consequenties kunnen worden 
verbonden, men denke bijvoorbeeld aan de schadeplichtigheid van de 
pleger van een strafbaar feit jegens het slachtoffer. 
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In dit verband is vooral van belang, dat artikel 727 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering de mogelijkheid biedt om (met toestem-
ming van de president van de rechtbank) conservatoir beslag te leggen 
op roerende goederen van een schuldenaar, indien gegronde vrees voor 
verduistering bestaat. Vrees voor verduistering wil hier zeggen, dat er 
gevaar bestaat dat de debiteur vermogensbestanddelen op enigerlei wijze 
aan verhaal onttrekt. Niet vereist is dat dit gevaar zich al ten dele heeft 
verwerkelijkt, laat staan dat vereist zou zijn dat reeds strafrechtelijk wordt 
of is opgetreden tegen de betrokkene. 

Met betrekking tot zekerheden die zich in de woning van de kredietnemer 
bevinden zal de kredietgever bij regelmatige afwikkeling van de transactie 
in het algemeen geen behoefte hebben aan controle op (de aanwezigheid 
van) de zaak. In uitzonderlijke gevallen, als de kredietgever serieuze vrees 
voor verduistering mocht hebben, zal de kredietnemer, indien die vrees 
ongegrond is, op verzoek wel vrijwillig de zaak willen tonen, zodat inbreuk 
op het huisrecht niet aan de orde is. Zonodig kan de kredietgever overigens, 
zoals reeds werd vermeld, conservatoir beslag leggen. Dit geschiedt in 
feite door de deurwaarder. Terechte vrees voor verduistering zal overigens 
veelal (mede) zijn aanleiding vinden in wanbe*aling door de kredietnemer. 
Alsdan kan de kredietgever verdere gerechtelijke stappen ondernemen, 
waarbij hem de bevoegdheden, bedoeld in artikel 33, onder c, 1 (vervroegde 
opeising) en artikel 4 1 , eerste lid, (afgifte van de zaak vorderen) ten 
dienste staan. 

Artikel 34 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen om een reactie op hetgeen de 
Nederlandse Postorderbond stelde omtrent de verhouding tussen 
buitengerechtelijke incassokosten en het maximumtarief. Wij gaven deze 
reactie hiervoor, onder 8.3., slot, van het algemene deel van deze 
memorie, in antwoord op vragen van de leden van de D66-fractie. 

Artikel 35 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen wanneer er sprake is van een 
variabele kredietvergoeding in de zin van het tweede en derde lid van dit 
artikel. 

Wij stellen ons voor om in de uitvoeringsmaatregelen twee systemen 
toe te laten, een waarbij de kredietvergoeding gedurende een bepaalde 
termijn wordt gefixeerd, en een waarbij de kredietvergoeding varieert. 
Onder een variabel kredietvergoedingspercentage verstaan wij hierbij de 
tussen de kredietgever en kredietnemer overeengekomen vergoedings-
wijze, waarbij het kredietvergoedingspercentage eenzijdig door de 
kredietgever kan worden aangepast naar gelang van de ontwikkelingen 
op de geld- en kapitaalmarkt. Aldus wordt aangesloten bij de vergoe-
dingswijzen die in de praktijk gebruikelijk zijn. 

Voorts vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of variabele kredietver-
goeding uitsluitend is toegestaan binnen de grenzen van het maximumta-
rief. Inderdaad geldt ook voor krediettransacties met een variabele rente 
dat de kredietvergoeding het maximumtarief nimmer te boven mag gaan. 
Ook dit tarief zal overigens de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt 
volgen. De praktijk wijst overigens uit dat de meeste doorlopende 
kredieten, de kredieten die dikwijls een variabele kredietvergoeding 
kennen, zich ver beneden het huidige WCGK-tarief bevinden. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de D66-fractie, 
die daarbij verwijzen naar het commentaar van het CvO, stellen wij dat 
een nadere omschrijving van het begrip «variabele kredietvergoeding» in 
het licht van het voorgaande niet noodzakelijk is. 
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Artikel 37 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of het niet van wijsheid 
zou getuigen wettelijke normen voor mogelijke boetebedingen bij 
vervroegde aflossing te stellen. Voor kredieten met een gefixeerde 
kredietvergoeding ligt het in de bedoeling dat in de algemene maatregel 
van bestuur op basis van artikel 35 een soortgelijke regeling tot maximering 
van de boeterente getroffen wordt als thans geldt onder het regime van 
de WCGK. Voor kredieten met een variabele rente is reeds een voorziening 
in het wetsvoorstel zelf opgenomen, zie artikel 35, derde lid. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen voorts of de regeling uit het 
tweede lid van artikel 37 niet complicerend kon werken bij schuldsanerin-
gen. Wij menen dat zich in het algemeen door de beperkingen die dit lid 
stelt aan de mogelijkheden om vervroegd af te lossen geen complicaties 
zullen voordoen bij schuldsaneringen. Bij schuldsanering is er sprake van 
een (nadere) overeenkomst tussen de betrokken schuldenaar en diens 
crediteuren, waaronder de kredietgever, waarbij wordt afgeweken van de 
oorspronkelijke overeenkomst. Daarbij zal doorgaans vervroegde aflossing 
door een derde, bijvoorbeeld een GKB, ten behoeve van de kredietnemer 
plaatsvinden. Alsdan zal naar verwachting in het algemeen weinig hinder 
worden ondervonden van genoemde beperkingen, want daarbij wordt 
meestal het gehele restant afgelost, terwijl het onderhavige lid ziet op 
gedeeltelijke aflossing. Bovendien gaat het bij een eventuele afwijking 
van een beding als bedoeld in artikel 37, tweede lid, om een afwijking ten 
gunste van de kredietnemer, die wel is toegestaan. De vraag van de leden 
van de fractie van D66 over een wettelijke regeling van de boeterente 
werd hiervoor reeds beantwoord in verband met een soortgelijke vraag 
van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

Ten aanzien van artikel 37, tweede lid, menen wij overigens dat het bij 
nader inzien uit een oogpunt van vermijding van administratieve belasting 
de voorkeur verdient de kredietgever de bevoegdheid te geven om vast te 
leggen dat vervroegde aflossing op de vervaldata dient plaats te vinden. 
Bij de nota van wijziging wordt een daartoe strekkende aanpassing 
aangebracht. 

Artikel 39, tweede lid (oud, thans derde lid) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat de kredietgever de 
kredietnemer periodiek, in feite na iedere betaling, een inzicht dient te 
verschaffen omtrent het uitstaande saldo. 

Wij menen dat een dergelijke verplichting te ver zou gaan. Er komen 
met name in de sfeer van de kredieten met een bepaalde looptijd, zoals 
persoonlijke leningen en huurkoop, tal van transacties voor waarbij de 
kredietgever de kredietnemer een aantal (voorbewerkte) betalingsopdrach-
ten meegeeft, die de laatste successievelijk maandelijks moet voldoen bij 
de eigen bank of giro. Het zou in deze gevallen voor de kredietgever zeer 
bezwaarlijk zijn om na iedere betaling een overzicht van het uitstaand 
saldo te geven, omdat zijn administratie niet is ingesteld op een regelmatig 
schriftelijke verkeer met de kredietnemer. Het bovenstaande staat 
uiteraard geenszins in de weg aan een vrijwillige melding van het uitstaand 
saldo na iedere betaling. Bij veel doorlopende kredieten is dat gebruikelijk. 

Artikel 39, derde lid (oud, thans vierde lid) 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het wenselijk dat «binnen korte 
tijd» uit dit artikellid wordt geconcretiseerd in «binnen een week». 
Bovendien meenden zij dat, in afwijking van het bepaalde in de WCK, de 
kredietgever op eigen initiatief een eindafrekening dient te verstrekken. 
Deze leden verwijzen naar een SER-advies over de specificatie van 
rekeningen bij dienstverlening in het algemeen. Wij menen dat de 
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overheid terughoudend dient te zijn in het opleggen van administratieve 
lasten op het bedrijfsleven. Het ongevraagd moeten toezenden van 
eindspecificaties, beschouwen wij als zo'n last. Alleen als de (gewezen) 
kredietnemer zelf belang heeft bij een eindspecificatie (bijvoorbeeld voor 
de belasting, of om aan te kunnen tonen dat de lening correct is afgewikkeld) 
zal hij daarom verzoeken. 

Het SER-advies waar deze leden van spreken betreft, naar wij aannemen, 
het Advies prijsaanduidingen specificatie van rekeningen voor voornamelijk 
ambachtelijke dienstverleners, van 16 februari 1982, door de Commissie 
Prijsbekendmaking uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, (SER-publicaties 82/03). 

Wij wijzen erop dat er, als gevolg van de voorschriften aangaande de 
effectieve rente, bij kredietverlening sprake zal zijn van een grote prijs-
doorzichtigheid. Dit is een relevant verschil met veel andere vormen van 
dienstverlening waarop genoemd SER-advies betrekking heeft. Daar heeft 
de specificatie (van rekeningen) vooral ten doel een vergelijking - op 
basis van de door de dienstverlener verrichte prestaties - mogelijk te 
maken met de offerte, opdat de consument, alvorens te betalen, de 
verschillende kostenposten kan controleren. Bij artikel 39, derde lid, WCK 
gaat het om de eindspecificatie, die een ander doel heeft, namelijk een 
bewijs van kwijting voor de kredietnemer, opdat blijkt dat hij zijn schuld, 
te weten rente en aflossing, heeft voldaan. Wij menen dan ook dat er 
geen aanleiding is voor een bijstelling van de WCK op dit punt. 

Artikel 41, tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden dat voor wat betreft de 
beperking van het recht om afgifte van de zekerheid te vorderen beter 
aangesloten kon worden bij het reeds betaalde deel van de kredietsom 
dan bij de reeds verstreken looptijd. 

Dit zou volgens deze leden beter aansluiten bij de bedoeling zoals 
geformuleerd in de memorie van toelichting (en wel op bladzijde 92). Bij 
nader inzien zijn wij het met deze zienswijze eens. 

Het ligt inderdaad meer voor de hand om in plaats van het verstrijken 
van drie vierde van de looptijd, het aflossen van drie vierde van de 
kredietsom als uitgangspunt te nemen, omdat dan vaststaat dat de 
kredietnemer zijnerzijds reeds een behoorlijk gedeelte van zijn verplichtin-
gen is nagekomen. Zoals in paragraaf 8.4 van deze memorie is aangegeven, 
wordt deze aanpassing bij nota van wijziging aangebracht. 

Artikel 41, vierde lid 

De leden van de C.D.A.-fractie waren het eens met dit artikel, maar 
vroegen om een verduidelijking met het oog op de betekenis van de 
zekerheid voor de kredietgever. Wij verwijzen voor het antwoord op deze 
vraag naar hetgeen wij hierboven stelden bij artikel 33. 

Artikel 43, tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten deze bepaling overbodig omdat 
een eventueel overschot altijd wordt gerestitueerd aan de kredietnemer, 
en omdat al de regeling geldt van artikel 1576t BW. Het is naar onze 
mening essentieel dat niet alleen voor huurkoop, maar voor alle krediet-
transacties geldt dat een eventueel overschot na de verkoop van de tot 
zekerheid dienende zaak aan de kredietnemer wordt teruggegeven. 
Alleen om die reden al is opneming van het onderhavige artikellid 
onontbeerlijk. Wij zijn het eens met de hier aan het woord zijnde leden 
dat de kredietgever in de praktijk doorgaans uit zichzelf het overschot zal 
restitueren, maar wij achten het van belang dat dit uitdrukkelijk in de wet 
is opgenomen. De positie van de kredietnemer is immers niet sterk indien 
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het goed is teruggenomen. De verkoop van de zekerheid zal doorgaans 
buiten hem om gaan, zodat de kredietnemer de opbrengst van de 
verkoop niet kan controleren. Het ligt daarom voor de hand om op de 
kredietgever een verrekenplicht te leggen, daar deze wel nauw betrokken 
is bij de verkoop van de zekerheid. Wij wijzen ook op ons antwoord onder 
8.4. aan de leden van de P.v.d.A. fractie, die juist wilden zeker stellen dat 
de «overwaarde» altijd wordt gerestitueerd. 

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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