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1. Inleiding 

Bij brief van 28 September 1984 heeft de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer P.H. van Zeil, mede namens de 
ministers van Justitie en van Financien de Commissie voor 
Consumentenaangelegenheden (CCA) advies gevraagd inzake een 
voorontwerp van Wet op het consumentenkrediet (bijiage 1). Over 
dit voorontwerp is ook advies gevraagd aan de Commissie Wet 
op het consumptief geldkrediet — weike de minister op grond van 
artikel 54 van die wet van advies en voorlichting dient — en aan 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Commissie Wet 
op het consumptief geldkrediet heeft op 18 oktober 1984 een 
eerste, meer globale beschouwing aangaande het voorontwerp 
aan de staatssecretaris ter kennis gebracht. Aan de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten is een deeladviesaanvrage gericht 
omtrent de positie van de gemeentelijke kredietbanken, omdat het 
voorontwerp in eerste aanleg een ander regime voorstelt voor 
gemeentelijke kredietbanken dan dat welk thans onder de Wet op 
het consumptief geldkrediet ter zake van kracht is. De vereniging 
heeft op 11 februari 1985 haar advies aan de staatssecretaris 
uitgebracht. Beide bovengenoemde stukken zijn door de CCA bij 
haar advisering betrokken en als bijiage 2 respectievelijk 3 bij het 
onderhavige advies opgenomen. 

De CCA heeft de Werkgroep Consumptief Krediet en Afbetalings-
stelsel verzocht een concept-advies voor te bereiden, weIke 
werkgroep als volgt is samengesteld: 
onafhankelijke leden: mevrouw drs. M. Epema-Brugman 
(voorzitter), prof.mr. F.J.W. Lowensteijn, prof.dr.ir. M.T.G. 
Meulenberg; 
consumentenleden: L Donia, mr. C. Hoogkamer, drs. P. Puister; 
werknemerslid: A.J.M. van den Biggelaar; 
ondernemersleden: mr. W. Hoekstra, J.A.H. Janssens, mr. A. 
Kieboom, drs. LTh. Middendorp, mr. A.C.P.J. Vermeulen 
(waarnemer); 
ministeriele vertegenwoordigers: mr. N.J.H. Huls (Economische 
Zaken, tijdelijk vervangen door drs. M.S. Mulder), mr. I. Jansen 
(Justitie), mr. J.P.W. Klopper (Financien, tijdelijk vervangen door 
mevrouw drs. C.C.M. van Spaendonck) en mr. J.L Spier 
(Economische Zaken); 
secretariaat: drs. H. van der Graaff en mevrouw H. van 
't Hoenderdaal (notuliste). 

Reeds eerder had de staatssecretaris kenbaar gemaakt het van 
belang te achten dat organisaties die direct met de uitvoering van 
de voorliggende wet te maken krijgen en die niet reeds in de 
CCA of de Commissie Wet op het consumptief geldkrediet zijn 



vertegenwoordigd gehoord worden, zodat ook hun opvattingen bij 
de advisering door de CCA betrokken kunnen worden. Ook de 
commissie heeft het belang van het horen van betrokken 
organisaties onderkend en aan de door de staatssecretaris 
genoemde organisaties nog enkele toegevoegd. Vervolgens is aan 
elk van de organisaties een aantal specifieke, op hun werkterrein 
betrekking hebbende vragen gesteld. De lijst van gehoorde 
organisaties, de respectievelijk aan hen gerichte vragen en de 
door hen gegeven antwoorden zijn in een annex bij dit advies 
toegevoegd. 

Bij de beoordeling van het voorliggende voorontwerp van wet 
heeft de commissie zich vooral gericht op de sociaal-
economische implicaties en uitwerking van de verschillende 
bepalingen uit de wet voor zowel consumenten als kredietgevers 
en -bemiddelaars. De commissie is er zich daarbij van bewust dat, 
daar het voorontwerp uit de aard der zaak een sterk juridische 
vorm en inhoud heeft, het onderscheid tussen de sociaal-
economische en de technisch-juridische aspecten niet altijd 
scherp aanwezig kan en zai zijn. 
De commissie heeft zich voorts — gelet op de korte tijd die haar 
ter beschikking stond voor de beantwoording van de 
adviesaanvrage - beperkt tot de hoofdiijnen van de voorgestelde 
regeling en is niet gedetailleerd kunnen ingaan op allerlei meer 
specifieke onderdelen. 

De commissie heeft kennis genomen van het feit dat een eerder 
concept van het thans voorliggende voorontwerp van wet 
onderwerp van bespreking is geweest in de interdepartementale 
Werkgroep deregulering regelgeving sociaal-economische 
ordening en kwaliteitsbevordering (Werkgroep-Nicaise). Eveneens 
heeft de commissie er kennis van genomen dat op grond hiervan 
het kabinet een aantal wijzigingen in het eerdere concept heeft 
aangebracht, hetgeen tot het voorliggende voorontwerp heeft 
geleid. Waar nodig zaI in dit advies aan deze wijzigingen 
aandacht worden geschonken. Ten slotte dient in dit kader te 
worden opgemerkt dat de commissie weet heeft van de 
toetsingspunten voor een sober en terughoudend wetgevings-
beleid, zoals geformuleerd door de Commissie vermindering en 
vereenvoudiging van overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed) 
en nader uitgewerkt door het kabinet. De commissie heeft het 
evenwel, daar zij zich richt op de sociaal-economische implicaties 
van het voorontwerp, niet als haar taak beschouwd het 
onderhavige voorontwerp van wet te confronteren met elk van 
deze toetsingspunten; wel heeft zij met de geest van deze 
toetsingspunten rekening gehouden bij de beoordeling van het 
voorontwerp. 

In het onderhavige advies wordt per onderwerp eerst aangegeven 
wat het voorontwerp en de memorie van toelichting daarover 
zeggen en vervolgens wordt het desbetreffende standpunt van de 
commissie vermeld. 

Het advies is vastgesteld in de vergadering van de Commissie 
voor Consumentenaangelegenheden van 2 mei 1985, die werd 



bijgewoond door de onafhankelijke leden prof.mr. W.J. Slagter 
(voorzitter), mevrouw drs. M. Epema-Brugman, prof.dr.ir. M.T.G. 
Meulenberg, prof.dr. W.A.A.M. de Roos en prof.mr. D.W.F. 
Verkade; de consumentenleden drs. J.H.W. Anderson, L Donia, 
ing. J. van Laanen, ir. LE.IVl. Mudde, drs. H.E. Nicolai en mr. LP. 
Willigenburg; de ondernemersleden drs. J.J. Fokke, dr. G.F.A. de 
Jong, J.J. Kleyheeg, drs. A.C.H. Kuijpers, mr. J.A. Lam, mr. Th. 
van der Meer, A.J. van Rijswijk, ir. M.G.M. Rutten, mr. A.C.P.J. 
Vermeulen, C.N.B.M. Wljffels en het werknemerslid 
A.J.M. van den Biggelaar. 



2. Doelstelling van het voorontwerp 

1) 'Ja, nee, geen lening', SWOKA-
onderzoekrappoit no. 17, delen 1 en Z 
's-Gravenhage 1982. 
'Consumptief krediet: secundaire analyse 
ten behoeve van de Coordinatiecommis-
sie consumptief krediet'; SWOKA-
interimrapport no. 25, 's-Gravenhage 
J 984. Dit rapport dient ter nadere 
toelichting op de resultaten van het 
rapport 'Ja, nee, geen lening'. 

Blijkens de memorie van toelichting (hierna te noemen MvT) heeft 
het voorontwerp als doelstelling een optimale bescherming van 
de consument. Daaronder wordt verstaan dat de consument 
'voorzien van relevante kennis, op rationele gronden een krediet-
beslissing kan nemen en dat een eventueel verstrekt krediet qua 
aard en omvang past in zijn patroon van inkomsten en uitgaven 
en op redelijke voorwaarden wordt verleend' (pag. 44). Om de 
gelijkwaardigheid tussen de twee contractpartijen, de individuele 
consument en de — veeial grote — kredietverschaffer, te 
vergroten, is volgens de regering een versterking van de positie 
van de consument in juridisch en economisch opzicht 
noodzakelijk. Het voorontwerp beoogt hiertoe een aantal instru
menten aan te dragen. 

Uitdrukkelijk wordt in de MvT gesteld dat niet wordt gestreefd 
naar maximale bescherming van de consument; dit zou tot een 
onevenredig sterke beknotting van de rechten en vrijheden van 
aanbieders leiden, hetgeen in het licht van de huidige 
denkbeelden omtrent overheidsingrijpen en de daarmee gepaard 
gaande kosten voor de particuliere sector door het kabinet 
ongewenst wordt geacht. 

De commissie onderschrijft de boven aldus geformiileerde 
doelstelling van het voorontwerp. In een situatie waarin In het 
algemeen sprake is van ongelijkwaardigheid in posities van twee 
partijen — bijvoorbeeld ten aanzien van de marktpositie en de 
economische en juridische kennis en informatie — is het terecht 
dat het beleid in algemene zin erop is gericht de positie van de 
zwakste van de twee, in casu de individuele consument, te 
versterken. Ook het onderzoek 'Ja, nee, geen lening' van de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegen-
heden 1) en de daarin genoemde oorzaken van het optreden van 
schuldproblemen bij consumenten wijzen op het belang van de 
huidige regelgeving en de verbetering daarvan. Wei dient te 
worden bedacht dat de belangen van de consument in dezen niet 
exclusief zijn, dat wil zeggen dat bij de keuze en het gebruik van 
de instrumenten telkens een afweging dient plaats te vinden of en 
in hoeverre de versterking van de positie van de consument ten 
koste gaat en mag gaan van die van de kredietverschaffer. Bij de 
bespreking van de instrumenten in de volgende hoofdstukken van 
dit advies zai op deze afweging voor zover nodig acht worden 
geslagen. 

Verder wil de commissie bij de doelstelling van het voorontwerp 
nog een tweetal opmerkingen maken. 

In de eerste plaats kan de keuze voor een optimale in plaats van 
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2/ Aan het slot van % 5.2 van dit advies 
doet de commissie voor een concreet 
geval reeds een voorstei in deze richting. 
In dit verband kan tevens warden 
gewezen op de in het SER-advies inzake 
enkele hoofdiijnen van het consumptie-
beleid (december 198 J, pag 42/43) 
geopperde mogelijkheden voor een 
wettelijke ondersteuning van privaat-
rechtelijke gedragscodes. In een inter-
departementaal overleg warden deze 
mogelijkheden thans nader onderzocht 

maximaie bescherming van de consument begrijpelijk worden, 
wanneer deze keuze wordt geplaatst tegen de achtergrond van 
het dereguleringsproces dat door het kabinet in gang is gezet. 
Min of meer inherent aan dit proces is een beperking van het 
gebruik van instrumenten van de zijde van de overheid, overigens 
doorgaans met handhaving van de oorspronkelijke doelstelling. 
Tegelijkertijd kan dit betekenen dat wear de overheid zich als 
regelgever terugtrekt, belanghebbenden zelf overgaan tot het 
stellen van regels in onderlinge afspraak. Op het gebied van het 
consumentenkrediet komt deze zelfregulering onder meer tot 
uiting in een aantal codes die door de kredietgevers tot stand zijn 
gebracht. Naast de algemene voorwaarden die de meeste krediet-
instellingen hanteren, kunnen onder meer worden genoemd de 
Erecode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in 
Nederland, de Gedragsregels van de Nederlandse Postorderbond 
en de nakoming van de Reclame Code door verschillende 
organisaties van kredietverstrekkers. Ook de Gedragscode van de 
Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezen met betrekking 
tot schuldsanering, -bemiddeling en -regeling is een voorbeeld 
van zelfregulering. Van recente datum zijn de klachten-
behandelingsprocedure per individuele kredietinstelling en de 
binnenkort in te stellen geschillencommissie voor het bankbedrijf 
ten behoeve van particuliere clienten. Voor een belangrijk deel 
van het zogenoemde kleingoederenkrediet, te weten het 
postorderkrediet, wordt momenteel overleg gevoerd met de 
consumentenorganisaties cm een set van algemene voorwaarden 
te formuleren, hetgeen moet uitmonden in een geschillen
commissie. De commissie hoopt op een spoedige afronding van 
dit overleg. 

Alhoewel een deel van de commissie een voorkeur heeft voor 
wettelijke regelingen, staat de commissie positief tegenover deze 
concrete vormen van zelfregulering op het terrein van krediet-
geving. Zij wijst er evenwel op dat, waar wetgeving van kracht is 
voor alle desbetreffende subjecten, een nadeel van zelfregulering 
is, dat deze alleen van toepassing is op de (leden van de) 
organisaties die de overeenkomst of code hebben ondertekend. 
Vanuit dat oogpunt is het dan ook een goede zaak dat de normen 
voor het maatschappelijk verantwoord krediet verlenen uit de 
Erecode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in 
Nederland blijkens de MvT 'een belangrijke leidraad vormen voor 
de interpretatie van het in het ontwerp neergelegde criterium 
betreffende de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer 
mag worden verwacht van een kredietgever in de situaties 
waarvoor bij of krachtens de wet geen concrete voorschriften zijn 
gesteld' (pag. 56). Verderop in de MvT wordt gesteld dat in goede 
samenspraak met de branche erop zai worden toegezien dat de 
normen evolueren met nieuwe ontwikkelingen. Naar het oordeel 
van de commissie verdient het aanbeveling dat in die 
samenspraak tevens wordt bezien in hoeverre tegemoet kan 
worden gekomen aan het hierboven genoemde nadeel van 
zelfregulering 2). 

Een tweede opmerking die de commissie wil maken ten aanzien 
van de doelstelling van het voorontwerp betreft de relatie tussen 



de privacy en de beschenming van de consument. In artikel 24 
van het voorontwerp — waarop in § 4.1 van dit advies nader 
wordt ingegaan — wordt van een goed kredietgever verwacht dat 
hij in geval van een kredietsom van meer dan f 2.000,— over 
'genoegzame schriftelijke inlichtingen aangaande de krediet
waardigheid van de aanvrager" beschikt. Daartoe kunnen onder 
meer gegevens worden gevraagd over zijn inkomen (en eventuee! 
dat van huisgenoten), bepaalde vaste uitgaven (onder meer 
woonlasten, waaronder energie, huur en hypotheek; reeds 
lopende leningen; overige verplichtingen, waaronder alimentatie) 
en enkele gegevens over zijn prive-omstandigheden (zoals 
burgerlljke staat, aantal kinderen en eventuele ernstige ziekte of 
kwaal). 

De commissie onderschrijft volledig de noodzaak van een serieus 
onderzoek door de kredietgever van de kredietwaardigheid van de 
aanvrager, waarbij de zojuist genoemde gegevens zeker van 
belang zijn. Toch wil zij erop wijzen dat het verstrekken van 
informatie die zijn prive-sfeer betreft de consument niet altijd 
welgevallig is; aan zorgvuldige behandeling en bewaking van deze 
gegevens moeten dan ook strenge eisen worden gesteld. In dit 
verband heeft de commissie kennis genomen van het Reglement 
bescherming persoonlijke levenssfeer van de Stichting Bureau 
Krediet Registratie (BKR), waarbij de meeste kredietgevers zijn 
aangesloten (zie punt 9 van de annex bij dit advies). In dat 
reglement wordt nauwkeurig omschreven weIke gegevens worden 
geregistreerd, wanneer deze worden verwijderd, wie toegang tot 
de registratie heeft en op weIke wijze de gegevens kunnen 
worden gecorrigeerd door de geregistreerde, in casu de 
kredietnemer. Blijkens mededelingen van het BKR zijn sinds het 
van kracht worden van het reglement - februari 1983 - alleen 
enkele kritische kanttekeningen geplaatst. Gezien de inhoud van 
het reglement en gelet op het feit dat in de praktijk (nog) geen 
klachten over het functioneren van het reglement zijn vernomen, 
acht de commissie de veiligheid van de bij het BKR 
geregistreerde gegevens van de kredietnemers voldoende 
gewaarborgd. Voorts neemt zij aan dat deze gegevens door de bij 
het BKR aangesloten kredietgevers met dezelfde zorgvuldigheid 
worden behandeld. Ten slotte meent de commissie dat - hoewel 
zij de eerder genoemde grens van / 2.000,— waarboven over 
'genoegzame schriftelijke inlichtingen' moet worden beschikt, als 
redelijk ervaart — desalniettemin enige terughoudendheid ten 
aanzien van de voorschriften wenselijk is als de kredietbedragen 
lager zijn 3). 

5y Een opmerking van gelijke strekking 
zai ook bij andere onderdelen in dit 
advies v/orden gemaakt. 

10 



3. De werkingssfeer van de wet 

Het voorontwerp van wet beoogt een integrale regeling te geven 
voor zowel het geld- als het goederenkrediet zoals tot nu toe 
geregeld in de Wet op het consumptief geldkrediet (WCGK) 
respectievelijk de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (WAS). In 
zeker opzicht bestrijkt de nieuwe wet een breder terrain dan de 
huidige twee wettan te zamen. In ander opzicht is de 
werkingssfeer wat beperkter. In dit hoofdstuk zullen enkele 
elementen betreffende de werkingssfeer nader worden bazien. 

3.1 Subject 

Wat betreft het subject heeft het voorontwerp enerzijds betrekking 
op de kredietnemer als natuurlijk persoon (artikel 2 onder b). Een 
vergelijkbare bapaling komt in de WCGK en de WAS en ook in 
het BW (artikel 1576 dat de koop en verkoop op afbetaling regelt) 
niet voor. 
Anderzijds is de wet van toepassing 'met betrekking tot 
krediatgavers en leveranciers die in da uitoefening van een bedrijf 
of beroep aan krediettransacties deelnemen' (artikel 2 onder a). 
Een strikte interpretatie van dit artikel leidt ertoe dat elka 
onderneming, ongeacht het produkt dat wordt gemaakt of de 
dienst die wordt geleverd, die een lening verstrekt aan zijn 
werknemers kredietgever zou zijn. Deza onderneming zou daartoe 
een vergunning moeten aanvragen (artikel 6), die echter kan 
worden ingetrokken als minder dan vijftig kredieten per jaar zijn 
verleend (artikel 14 lid 2 onder d). In de middelgrote en kleine 
ondernemingen zai dit aantal doorgaans niet worden gehaald, 
zodat zij moeten afzien van de mogelijkheid van het verstrekken 
van leningen aan hun parsoneel, tenzij die leningen aen effectief 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis kennen van ten 
hoogste 5%, want dan kan door de minister vrijstelling of 
ontheffing van bij of krachtens de wet vastgestelde voorschriften 
worden verleend (artikel 4 lid 1 onder a) 4). Hoewel vaal 
ondernemingen in de kredietverlening aan hun parsoneel een 
lagara rente vragen dan de geldende marktrente, acht de 
commissie het niet juist dat ondernemingen op deze wijze voor 
de keuze worden geplaatst van afschaffing van da mogelijkheid 
van krediet verlenen dan wel 5% of minder rente bedingen. 
Bovendien is hat welhaast ondoanlijk voor da minister om te 
controleren of ondernemingen die meer dan 5% rente vragen 
meer of minder dan vijftig kredieten par jaar verlenen. Tan slotte 
gaat de commissie ervan uit dat het personaalslid, wiens 
onderneming aan (veel) hogere rente dan 5% bedingt, zaI nagaan 
of het niet profijtelijker is elders een lening af te sluitan. De 

^,, <: o , ^u ^- ^ ^ commissie komt aldus tot de conclusie dat hat bater is dat het 
4) In § 3.3 van dit aavies worm nader , , • . . • • 

ingegaan op deze vrijstelling. voorontwerp duidelijk aangeeft dat het alleen gaat om de zuiver 
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professionele (= ter uitoefening van een beroep of bedrijf, e.g. 
beroeps- of bedrijfsmatige, vergelijk artikel 1 lid 1 onder a van de 
WCGK) kredietgever en dat de wet niet van toepassing is op 
krediettransacties afgesloten tussen een onderneming en een 
aldaar werkend personeelslid als zodanig (bijvoorbeeld als 
onderdeel van de secundaire arbeidsvoonwaarden). Dit betekent 
wel dat de normale kredietverlening van de professionele 
kredietgever aan zijn eigen personeel wel onder de wet dient te 
vallen. 

Dat de wet van toepassing zai zijn op alle professionele krediet-
gevers impliceert een belangrijke verruiming van de werkingssfeer. 
Thans zullen ook de instellingen die onder de Wet toezicht 
kredietwezen (WTK) vallen en de overheidsgelddiensten aan de 
bepalingen van de nieuwe wet ondenworpen zijn — voor zover zij 
consumentenkrediet 5) verschaffen - , hetgeen niet het geval 
was bij de WCGK. In de MvT wordt deze uitbreiding gemotiveerd 
met het argument dat deze instellingen (algemene banken, 
cooperatieve banken, hypotheekbanken en spaarbanken) de 
belangrljkste marktpartijen zijn geworden en het dus een eerste 
vereiste van rationeel overheidsbeleid is op hen de wet van 
toepassing te laten zijn. Bovendien wordt het als een eis van 
rechtvaardigheid en gelijkheid gezien dat de kleine kredietgever 
niet wordt verboden wat de grote wel is toegestaan. Ten slotte 
wordt het toezicht dat door De Nederlandsche Bank in het kader 
van de WTK wordt uitgeoefend, van geheel andere aard 
geacht 6). 

Ook de commissie acht het logisch en gewenst dat de WTK-
instellingen, die zich tot belangrijke marktpartijen (30 a 35% van 
de kredietmarkt) hebben ontwikkeld, onder de bepalingen van de 
nieuwe Wet op het consumentenkrediet vallen. 

5) Zie daanoe § 3.2. 
6) In hoofdstuk 6 van dit advies zaI 
nader op het toezicht warden ingegaan. 

Een tweede verruiming van de werkingssfeer van de wet betreft 
de (levens)verzekeringsmaatschappijen. Wear zij in de WCGK en 
de WAS nog een uitzonderingspositie bezetten (behalve hun 
dochtermaatschappijen die zich met kredietverlening bezighouden) 
wordt deze thans opgeheven. De reden voor deze uitzonderings
positie was destijds dat er voor de verzekeraars evenals voor de 
WTK-instellingen reeds een vorm van toezicht was, namelijk in 
het kader van de Wet op het levensverzekeringsbedrljf met als 
toezichthoudend orgaan de Verzekeringskamer. Volgens de MvT 
is echter ook dit toezicht van geheel andere aard. Het tweede 
argument is, zoals hierboven eveneens voor de WTK-instellingen 
is gegeven, dat het gewenst is dat alle aanbieders van krediet aan 
gelijke voorwaarden zijn onderworpen. 
De kredietvorm die in dit kader door de MvT wordt genoemd is 
het krediet tegen belening van de levensverzekeringspolis. 
Daarnaast kunnen nog de hypothecaire leningen die door het 
levensverzekeringsbedrljf worden verstrekt worden genoemd. 
De commissie heeft zich afgevraagd of het juist is om de maat-
schappijen van levensverzekering te beschouwen als profes
sionele kredietgevers. Het levensverzekeringsbedrljf houdt zich 
immers bedrijfsmatig bezig met het sluiten van overeenkomsten 
van levensverzekering en zou zij beschouwd worden als 
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kredietgever, dan zou er sprake zijn van een nevenbedrijf hetgeen 
op grond van de Wet op het levensverzekeringsbedrijf (artikel 9) 
niet is toegestaan. Hooguit zou naar de mening van de commissie 
gesteld kunnen worden dat een levensverzekeringsmaatschappij 
indirect bedrijfsmatig krediet, in casu polisbeleningen en 
hypothecaire kredieten verschaft voortvloeiend uit en verbonden 
aan andere bedrijfsactiviteiten, zijnde haar hoofdactiviteiten. In 
hoeverre polisbeleningen en hypothecaire kredieten als 
consumentenkrediet moeten worden beschouwd en of in dat 
verband de huidige uitzonderingspositie van de (levens)-
verzekeringsmaatschappijen dient te worden gehandhaafd, zai 
nader worden bezien in § 3.2.3. 

Een derde verruiming van de werkingssfeer ten slotte betreft de 
gemeentelijke kredietbanken, die - in tegenstelling tot de 
WCGK - ingevolge artikel 5 van het voorontwerp thans wel 
rechtstreeks onder de wet worden gebracht. Alleen de artikelen 
28 onder c en d (opeisbaarheidsbeding respectieveiijk looncessie) 
en 34 (verbod op girale betaalmiddelen en wissels en dergelijke) 
gelden niet voor gemeentelijke kredietbanken. In de MvT wordt 
de opheffing van de (gedeeltelijke) uitzondering gemotiveerd 
vanuit de overweging van rechtsgelijkheid: voor zover deze 
instellingen zich als gewone kredietgevers presenteren is er geen 
goede grond hen anders te behandelen dan de commerciele 
kredietgevers. In verband met hun sociale taak worden de 
genoemde wetsartikelen buiten toepassing verklaard, omdat deze 
zich minder goed verdragen met deze specifieke activiteiten, 
In haar advies (zie bijiage 3) aan de. staatssecretaris aangaande de 
positie van de gemeentelijke kredietbanken venwoordt de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opvatting dat 
het voorontwerp geen, althans zeer onvoidoende rekening houdt 
met het sociale doel van de gemeentelijke kredietbanken. Zij 
heeft dan ook grote bezwaren tegen het voorgestelde wettelijke 
regime dat nog zaI worden aangevuld met uitvoeringsvoor-
schriften, onder andere omdat door dit regime volgens de VNG 
een snelle en soepele aanpassing aan zich wijzigende 
omstandigheden wordt bemoeilijkt. Bovendien acht de VNG het 
onnodig en onjuist om een apart vergunningensysteem voor 
gemeentelijke banken te introduceren waaraan de minister 
voorwaarden kan verbinden, naast het publiekrechtelijke regime 
dat er voor de gemeenten bestaat. Volgens de VNG dienen 
kwesties als de prospectus, de aktevereisten etc. door de 
gemeenteraad te worden geregeld in een verordening. 
Onder de erkenning dat het niet altijd goed mogelijk zaI zijn de 
commerciele en sociale kredietverlening scherp af te bakenen, 
zou de commissie dit onderscheid wel willen hanteren. Naar haar 
oordeel dienen de gemeentelijke kredietbanken wat betreft de 
commerciele kredietverlening normaal onder de wet te vallen. 
Gelet op hun gedragsregels en de gegroeide praktijk verwacht de 
commissie geen moeilijkheden voor de gemeentelijke krediet
banken bij de inpassing in de wet. Wat betreft hun sociale 
kredietverlening is de commissie van opvatting dat deze van de 
werking van bepaalde artikelen uit de wet dient te worden 
uitgesloten. Bij de sociale kredietverlening heeft de commissie 
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vooral het oog op de schuldregelingsactiviteiten van de 
gemeentelijke kredietbanken, die kunnen bestaan uit schuld-
bemiddeling en/of -sanering. Voor de nadere definiering van daze 
begrippen bepleit de commissie aansluiting bij de Gedragscode 
van de Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezen met 
betrekking tot schuldsanering, schuldbemiddeling en 
schuldregeling. Deze gedragscode is als bijiage 4 opgenomen. 

3.2 Object 

Van de bepalingen van de WCK zijn uitgesloten kredieten die een 
beroeps- of bedrijfsmatige bestemming hebben. Gecombineerd 
met het in § 3.1 gestelde heeft de wet dus uitsluitend betrekking 
op kredieten die door natuurlijke personen worden aangewend 
voor consumptieve particuliere bestedingen en die daarbij niet 
beroeps- of bedrijfsmatig handelen. 
In het hierna volgende zai eerst worden ingegaan op enkele 
bijzondere vormen van kredietverschaffing en zaI vervolgens 
worden bezien of een nadere afgrendeling van de werkingssfeer 
wat betreft de hoogte van de kredietsom wenselijk is. 

3.2.1 Het goederenkrediet 

Zoals gezegd beoogt het voorontwerp een integrale regeling te 
geven voor het geld- en goederenkrediet zoals tot nu toe 
geregeld in de WCGK respectievelijk de WAS. De commissie 
ondersteunt dit streven naar een integrale wetgeving volledig. 
Waar voorheen sprake was van twee geschelden markten voor 
het geld- respectievelijk het goederenkrediet, komt het thans 
nauwelijks nog voor dat een kredietnemer uitsluitend is 
aangewezen op hetzij geldkrediet hetzij goederenkrediet. Wel 
wijst de commissie erop dat het bij goederenkrediet — en dat in 
het bijzonder bij het doorlopend goederenkrediet - veelal gaat 
om grote aantallen kredieten met een gemiddeld laag bedrag. In 
dit verband lijken sommige bepalingen uit het voorontwerp in hun 
huidige vorm tot aanmerkelijke verzwaring van de voorschriften en 
dus ook van de lasten aanleiding te kunnen geven. Op 
verschillende plaatsen in dit advies zaI hieraan nadere aandacht 
worden geschonken. 

3.2.2 Het roodstaan 

Nu — zoals in § 3.1 is aangegeven - in de toekomst ook de 
WTK-instellingen onder de werking van de wet zullen vallen, 
ontstaat de vraag of het roodstaan op een betaalrekening 
(bijvoorbeeld een salarisrekening) beschouwd moet worden als 
een betalingsfaciliteit dan wel als een kredietfaciliteit. Is dit laatste 
het geval, dan zou de nieuwe wet ook van toepassing zijn op de 
roodstanden. 
In de MvT wordt een drietal modaliteiten van het roodstaan 
genoemd: 

- er is uitdrukkelijk bedongen dat de rekeninghouder krediet kan 
opnemen op zijn betaalrekening en er is geen beperking aan de 
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terugbetalingstermijn gesteld; de transactie valt onder de wet; 
- de revolverende roodstand (bijvoorbeeld eike maand de laatste 
twee weken). Bedingt de bank hierop sancties en past zij die ook 
toe, dan heeft de transactie niet de strekking van krediet-
verlening. Staat de bank de roodstand zonder toepassing van 
enige sanctie stilzwijgend toe, dan komt dit neer op het ter 
beschikking stellen van geld gedurende langere tijd dan drie 
maanden en is de wet van toepassing; 
- de incidentele roodstand als gevolg van gegarandeerde betaal-
middelen (betaalkaarten, eurocheques en dergelijke). Is de 
debiteur verplicht steeds voldoende saldo aan te houden, onder 
de dreiging van onmiddellijke opeisbaarheid, dan is er geen 
sprake van een krediettransactie in de zin der wet. 

De MvT voegt hieraan toe dat nog onderzocht zai worden of deze 
regeling het normale betalingsverkeer niet zai belemmeren; zo 
nodig zai alsnog een aanpassing worden aangebracht. 

7) Nog niet duidelijk is op welk tijdstip 
de concept-richtlijn definitief wordt en 
evenmin of dat - mede gelet op het de-
reguleringsstreven ook op Eumpees 
niveau — met de huidige vorm en inhoud 
zai zijn. 

De commissie wil om te beginnen opmerken dat het roodstaan 
direct verbonden is aan het normale betalingsverkeer tussen 
banken en hun clienten. Als zodanig is er geen sprake van 
kredietverlening en zou er derhalve geen reden zijn de 
roodstanden te betrekken bij een Wet op het consumenten-
krediet. Het roodstaan kan evenwel worden opgevat als het 
'grijze' overgangsgebied tussen een betalings- en een krediet-
faciliteit. In plaats van bijvoorbeeld een afbetalingsregeling met 
zijn leverancier te treffen, kan de consument een negatief saldo 
op zijn salarisrekening aanhouden. Het zou te ver voeren om eIke 
debetstand als een alternatief voor kredietverlening te 
beschouwen. Ten eerste zai dit lang niet altijd het geval zijn, 
althans moeilljk concreet aan te tonen, en ten tweede zou het 
normale betalingsverkeer danig verstoord worden als hierop de 
vereisten ingevolge de WCK (zoals genoegzame schriftelijke 
inlichtingen, prospectusplicht, akte etc.) van toepassing zouden 
worden verklaard. Daarbij komt dat de concept-richtlijn van de EG 
inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet (juni 
1984) in artikel 2 onder d, kredieten, verleend in de vorm van 
rekening-courantkredieten of in die vorm toegestaan door een 
krediet- of andere financiele instelling, uitsluit 7). 
Op grond van bovenstaande overwegingen wil de commissie 
enerzijds de roodstand niet onder de wet brengen, maar 
anderzijds wel regelen stellen aan bepaalde vonmen van 
roodstanden. De commissie wil hierin aansluiten bij de regeling 
voor registratie van toegestane debetstanden bij het BKR, zoals 
deze per 1 januari 1984 van kracht is. Overeenkomstig deze 
regeling dienen particuliere standaardrekeningen-courant te 
worden aangemeld, waarbij contractueel een debetfaciliteit is 
verleend met daarin de volgende elementen: 

— een geldigheidsduur van ten minste drie maanden; 
- een doorlopende dispositiemogelijkheid; ' 
- een limiet vanaf f 1.000,-, 
— waarbij de debetstand wordt opgeheven volgens een tussen de 
kredietnemer en de bank overeengekomen aflossingsplan, 
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inhoudende een over een zekere periode uitgestreken 
stapsgewijze vermindering van de kredietlimiet. 

De commissie zou aan deze meldingsplicht een plicht tot 
informatie aan de client willen verbinden. Zoals in artikel 8 van de 
concept-EG-richtlijn wordt gesteld, dient de consument schriftelijk 
in kennis te worden gesteld van het effectieve kredietvergoedings-
percentage op jaarbasis, van de bijkomende kosten en alle 
wijzigingen daarvan. 
Van het bovenstaande zou de commissie willen uitsluiten 
debetstanden die het gevolg zijn van effectentransacties. Reden 
hiervoor is dat het effectenbezit van de client bij de bank als een 
voldoende zekerheid most worden beschouwd om een roodstand, 
ook van langer dan drie maanden en hoger dan f 1.000,-, toe te 
staan. Bovendien is in deze sfeer de consumentenbescherming 
die de WCK wil bieden minder opportuun. 
De commissie pleit er ten slotte voor een regeling met boven-
genoemde strekking aangaande de niet door zekerheid gedekte 
roodstanden in de WCK op te nemen. 

3.2.3 Polisbeleningen en hypothecaire kredieten 

8) Zelfs lopen er nog polissen met 
verzekeringsvoorwaarden op grond 
waaivan belening tegen 5% rente 
mogelijk is. 
Zie overigens in dit verband ook § 3.3 
van dit advies. 

In § 3.1 van dit advies is erop gewezen dat in het voorontwerp 
de uitzonderingspositie van de levensverzekeringsmaatschappijen 
wordt opgeheven. Tevens is in die paragraaf aangegeven dat de 
commissie meent dat een levensverzekeringsmaatschappij niet als 
een zuiver professionele kredietverlener kan worden beschouwd, 
die echter wel indirect bedrijfsmatig bepaalde vormen van krediet 
verschaft. Deze kredietvormen zijn de polisbeleningen en de 
hypothecaire kredieten. 
Aangaande de polisbeleningen kan worden opgemerkt dat een 
polisbelening niet zozeer een lening in de gebruikelijke zin van 
het woord is, maar veeleer een voorschot op een latere uitkering, 
die bovendien alleen mogelijk is als de polls een afkoopwaarde 
heeft. Daarbij komt dat de verzekeraar niet actief de aandacht van 
de verzekeringnemer op de mogelijkheid van polisbelening 
vestigt; het is een bijzondere vorm van service aan de 
verzekeringnemer, waarvoor in de voorwaarden van de 
verzekeringsovereenkomst een clausule kan worden opgenomen. 
Dit niet-actief werven zou kunnen betekenen dat de prospectus-
plicht (artikel 22 lid 1) niet van toepassing is. Voorts wordt aan 
de verzekeringnemer alleen een rentevergoeding gevraagd, 
waarbij de rente doorgaans is gerelateerd aan de vigerende 
hypotheekmarktrente 8); verdere kosten worden niet in rekening 
gebracht. Zou een polisbelening als een normaal krediet worden 
beschouwd, dan zou dit wellicht tot hogere kosten van de 
verzekeringnemer, in casu de consument leiden. Een verschil met 
het normale krediet is voorts dat in geval van belening de 
opbouw van de verzekering gewoon doorgaat, inclusief de in het 
tarief begrepen contractuele rentevergoeding door de 
maatschappij en inclusief winstdeling voor de verzekeringnemer 
bij winstdelende polissen. Daarnaast zouden sommige 
verzekeraars geen polisbeleningsclausules in hun voorwaarden 
kunnen opnemen, omdat zij geen zekerheid hebben dat zij steeds 
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kunnen voldoen aan de minimumeis van vijftig krediettransacties 
per jaar die het huidige voorontwerp stelt (artikel 14 lid 2 onder 
d; zie overigens § 4.1 van dit advies). Ook is de krediet-
waardigheid van de kredietaanvrager (artikel 24 lid 1) van minder 
groot belang, omdat de aanvrager zijn voorschot op de latere 
uitkering alleen verkrijgt indien en voor zover de polls reeds een 
bepaalde waarde vertegenwoordigt. 
Ten slotte zouden polisbeleningen niet meer kunnen worden 
gesloten indien het overlijden van de verzekerde niet als grond 
voor directe opeisbaarheid van de lening zou worden opgenomen, 
zoals het voorliggende ontwerp in artikel 28 onder c uitsluit (zie 
ook § 5.4). 

Op grond van bovenstaande overwegingen komt de commissie 
tot de conclusie dat het niet logisch en wenselijk is om polis
beleningen als kredietverschaffing in weike vorm dan ook te zien, 
in juridisch noch in economisch opzicht. Deze vrijstelling van de 
wet van polisbeleningen kan gestalte krijgen door opneming van 
een desbetreffende bepaling dan wel door aan te geven dat het in 
artikel 1 onder a, dat de krediettransactie definieert, gaat om 
terugbetalingen van de tweede partij, inhoudende aflossingen, 
rente en kosten. 

Ingevolge het voorontwerp zullen ook de hypothecaire kredieten, 
verleend aan natuurlijke personen, tot een bedrag van f 40.000 — 
onder de wet vallen. Dit betekent een afwijking van de concept-
EG-richtlijn inzake het consumentenkrediet, waar in artikel 2 
onder a de richtlijn niet van toepassing wordt verklaard op 
'kredietovereenkomsten of krediettoezeggingen die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de verwerving of het behoud van eigendoms-
rechten op een terrein of een bestaand of een nog te bouwen 
gebouw of voor de verbetering van de structuur van een gebouw'. 
Klaarblijkelijk wordt er in deze concept-richtlijn een onderscheid 
aangebracht tussen hypothecaire kredieten met betrekking tot 
onroerend goed enerzijds en voor roerende zaken anderzijds. 
TerwijI in het eerste geval zou kunnen worden gesproken van een 
investering, omdat het gaat om de aankoop of verbetering van 
een woning, is in het tweede geval doorgaans sprake van 
kredietverlening voor consumptieve doeleinden, zoals de aankoop 
van duurzame gebruiksgoederen. 

*) Bestaande uit de ondememersleden 
voorgedragen door VNO, NCW, KNOV en 
Verbond Nederlandse Groothandel en het 
onafhankelijke lid Verkade. 

Een deel van de commissie *) wil een dergelijk onderscheid ook 
in het voorontwerp aanbrengen. Ten eerste is de traditionele 
hypothecaire kredietverlening geregeld in de artikelen 1208 tot en 
met 1268 van het Burgerlijk Wetboek, weIke blijkens het 
ontbreken van bepalingen ter zake in het slothoofdstuk van het 
voorliggende voorontwerp onverminderd van kracht blijven. Dit 
leidt er onder meer wel toe dat er verschillende opeisbaarheids-
gronden van kracht zullen zijn voor hypotheken boven en 
beneden f 40.000,-. 
Ten tweede zai, voor zover nodig, te zijner tijd de Nederlandse 
wetgeving aangepast moeten worden aan de Europese richtlijn. 
Ten derde komt het volgens dit deel de eenheid in wetgeving ten 
goede in de zin dat met de wet niet alleen alle consumenten-
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kredieten worden bestreken, maar ook uitsluitend kredieten 
bestemd voor consumptieve doeleinden. Dit dee! van de 
commissie komt aldus tot de conclusie dat het aanbeveling 
verdient om hypothecaire kredietverlening die bestemd is voor de 
aankoop of verbetering van een onroerend goed uit te sluiten van 
de wet. Deze bestemming kan onder meer tot uitdrukking worden 
gebracht door ten aanzien van hypothecaire kredieten een 
desbetreffende eis aangaande de akte te stellen (artikel 26 lid 3). 

Een ander deel van de commissie *) is van oordeel dat de 
hypothecaire kredietverlening beneden f 40 .000- onder de wet 
dient te vallen, ongeacht de bestemming die aan het krediet 
wordt verleend. Niet alleen worden aldus definitorische problemen 
aangaande de bestemming van het krediet voorkomen, maar 
evenzeer acht dit deel de consumentenbeschenning die de WCK 
biedt ook op dit terrein wenselijk. Ten slotte bevat op deze wijze 
de WCK dan alle kredietverlening met een niet-beroeps- of 
bedrijfsmatige aanwending die aan natuurlijke personen wordt 
verstrekt. 

3.2.4 De bovengrens 

*) Bestaande uit de consumentenleden, 
het werknemerslid en de onathankelijke 
leden Meulenberg en De Roos. 
Van een oordeel over de aan de orde 
zijnde standpunten onthouden zich het 
ondernemerslid voorgedragen door het 
NCOV en de onafhankelijke leden 
mevrouw Epema-Brugman en Slagter. 

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Werkgroep-
Nicaise wordt in het voorontwerp een grens van f 40 .000-
voorgesteld waarboven krediettransacties niet meer onder de wet 
vallen. In een eerder concept van het voorontwerp was niet in 
een bovengrens voorzien. Onder de erkenning dat het bepalen 
van de hoogte van een grensbedrag een enigszins willekeurige 
aangelegenheid is, wordt de opname van een grensbedrag in de 
MvT gemotiveerd met de constatering dat 'onvoldoende is 
aangetoond dat er zich bij de grotere kredieten misstanden 
voordoen'. Deze inperking van de werkingssfeer is volgens het 
kabinet passend in het kader van een sober wetgevingsbeleid 
waarbij 'slechts dan tot nieuwe wetgeving wordt overgegaan 
indien ondubbelzinnig vaststaat dat daaraan een duidelijke 
maatschappelijke behoefte bestaat' (beide citaten pag. 51). 
De hoogte van het grensbedrag is gelijk aan die in de huidige 
WCGK. Het betekent onder meer dat het grootste deel van de 
totale hypotheekmarkt niet onder de wet valt en zai vallen. De 
enige uitzondering op de bovengrens is de verplichting tot het 
vermelden van het effectieve kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis, omdat dit voorschrift de vergelijkbaarheid van de 
verschillende kredietaanbiedingen bevordert en dus voor alle 
kredieten en kredietnemers van belang is. De hoogte van het 
grensbedrag ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur 
worden gewijzigd. Als mogelijke gronden voor wijziging worden 
in de MvT genoemd de inflatie en het streven van kredietgevers 
om boven de grens en daarmee buiten de wet te komen. 

De commissie kan instemmen met het voornemen in de nieuwe 
wet het principe van een bovengrens te handhaven. Los van de 
door de MvT gegeven argumentatie kan worden gesteld dat met 
het functioneren van een bovengrens in de WCGK goede 
en/aringen zijn opgedaan. 
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Wat betreft de hoogte van de grens kunnen zowel argumenten 
voor een hoger als voor een lager bedrag dan f 40.000,- worden 
aangevoerd. Voor een hoger bedrag plait onder meer het felt dat 
in de concept-EG-richtlijn als bovengrens wordt genoemd 
30.000 ecu, zijnde circa f 75.000,-. Wanneer daze richtlijn van 
kracht wordt zai de in Nederland geldende bovengrens moeten 
worden opgetrokken. Een argument voor een lagere bovengrens is 
te vinden in het gegeven dat het gemiddelde geldkredlet in ons 
land thans circa f 10.000,- bedraagt. Daar de wet in het 
bijzonder bescherming wil bieden aan de klelnere kredietnemers 
ligt een lagere grens voor de hand. Bovendien heeft een lagere 
bovengrens administratieve voordelen. 
Bij besluit van 27 april 1979 is het toenmalige grensbedrag van 
f 10.000,- in de WCGK verhoogd tot f. 40.000,-. In de nota 
van toelichting bij dat besluit wordt opgemerkt dat bij de 
totstandkoming van deze wet in 1972 op historische gronden het 
grensbedrag is gesteld op ongeveer viermaal het gemiddelde 
nettokredietbedrag. Dit grensbedrag is zo hoog gesteld om te 
voorkomen dat malafide geldgevers kredieten zouden gaan 
verstrekken die juist boven het grensbedrag van de wet vallen, 
een praktijk die onder de werking van de Geldschieterswet 1932 
werd gesignaleerd. Ook de Commissie Wet op het consumptief 
geldkrediet heeft zich in 1978 in haar advies over de wijziging 
van het grensbedrag op de genoemde norm van viermaal het 
gemiddelde nettokredietbedrag gebaseerd. 
Op grond van bovenstaande overwegingen komt de commissie 
tot de conclusie dat de bovengrens van f 40.000,- in het 
voorontwerp niet onacceptabel behoeft te zijn. Wat betreft de 
mogelijke wijzigingen van dit bedrag geeft de commissie er de 
voorkeur aan dat in de wet zelf wordt opgenomen op grond 
waarvan deze wijzigingen kunnen plaatsvinden en niet, zoals in 
het voorontwerp, in een algemene maatregel van bestuur. Het 
past immers in de nieuwe richtlijnen voor wetgeving om zoveel 
mogelijk via de wet zelf te regelen en het aantal 
delegatiebepalingen zoveel mogelijk te beperken. Wettelijke 
criteria voor aanpassing van het grensbedrag zouden onder meer 
kunnen zijn de ontwikkeling van een prijsindexcijfer en het 
gegeven dat een groeiend aantal kredieten (juist) boven de dan 
geldende grens wordt verleend. In de te nemen algemene 
maatregel van bestuur kan vervolgens worden aangegeven welk 
criterium aanleiding tot wijziging geeft en de omvang van de 
wijziging. 

3.2.5 De ondergrens 

In het huidige voorontwerp wordt niet voorgesteld een ondergrens 
op te nemen om krediettransacties tot dat bedrag van de wet uit 
te sluiten. De WAS kent wel een vorm van ondergrens in die zin 
dat voor afbetalingstransacties beneden f 1.000,- geen kassastor-
ting is vereist. Ook worden goederenkredieten en debetstanden 
bij rekening-courant beneden de % 1.000,- niet aangemeld bij 
het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ten slotte wordt in de con
cept-EG-richtlijn inzake het consumentenkrediet een ondergrens 
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9) Zie verder ook § 5.1. 

van 200 ecu, circa f 5 0 0 - genoemd, waarbeneden de richtlijn 
niet van toepassing wordt verklaard. 

In haar standpuntbepaling ten aanzien van de ondergrens is de 
commissie ervan uitgegaan dat de wet in principe alle 
consumentenkredieten dient te omvatten, met name bezien vanuit 
de gedachte van een optimale bescherming van de consument. In 
concreto gaat het er in dit verband om dat zoveel mogelijk 
informatie beschikbaar is om de kredietwaardigheid van de 
kredietnemer te kunnen beoordelen en aldus overkreditering te 
voorkomen. Anderzijds heeft de commissie er in hoofdstuk 2 van 
dit advies op gewezen dat bij de keuze en het gebruik van 
instrumenten telkens een afweging dient plaats te vinden of en in 
hoeverre de versterking van de positie van de consument ten 
koste gaat en mag gaan van die van de kredietverschaffer. In het 
bijzonder voor kredieten met een lage kredietsom lijken sommige 
bepalingen uit het voorontwerp onnodig belastend voor de 
kredietgever, zeker wanneer er rekening mee wordt gehouden dat, 
zoals bij het kleine goederenkrediet, hiermee grote aantallen 
krediettransacties zijn gemoeid. Daarnaast bestaat er in de 
branche van postorderbedrijven in eerste aanleg vaak onzekerheid 
of de consument contant dan wel op krediet koopt. Het komt de 
commissie daarom wenselijk voor dat in de WCK een ondergrens 
wordt ingebouwd, waarbij het de vraag is of een ondergrens voor 
alle kredietvormen zou moeten gelden, dan wel voor bepaalde 
kredietvormen. Een tweede vraag is of de ondergrens een 
integrale uitsluiting van de wet impliceert dan wel van sommige 
bezwarende bepalingen uit de wet. 

Wat betreft de eerste vraag is het de commissie bekend dat geld-
kredieten van minder dan f 1.000,— nog nauwelijks verstrekt 
worden, daar deze voor de kredietgever niet rendabel zijn, gelet 
op het heersende regime van de maximale kredietvergoeding. 
Voor deze kredietvorm is een ondergrens dus irrelevant. Voorts 
heeft de commissie er zich in § 3.2.2 van dit advies voorstander 
van betoond om roodstanden niet onder de wet te doen vallen en 
alleen voor roodstanden met een geldigheidsduur van ten minste 
drie maanden en een omvang boven de f 1.000,- nadere regels 
aangaande de informatieverstrekking te stellen. 
De commissie komt aldus tot de conclusie dat het wenselijk is 
dat alleen voor goederenkrediettransacties een ondergrens van 
f 2.000,— in de wet wordt opgenomen. Wijziging van dit bedrag 
kan mutatis mutandis op dezelfde gronden geschieden als bij de 
bovengrens (zie slot § 3.2.4). 

Met betrekking tot de tweede hierboven gestelde vraag is de 
commissie van oordeel dat het de voorkeur verdient goederen
krediettransacties beneden de ondergrens vrij te stellen van 
bepaalde artikelen van de wet en — in de toekomst — van 
bepaalde uitvoeringsvoorschriften boven een integrale vrijstelling 
van de wet. Het gaat hierbij om artikel 26, dat aangeeft dat een 
akte verplicht is en aan weike eisen een akte dient te voldoen. 
Samengevat beveelt de commissie aan om goederenkrediet
transacties met een kredietsom beneden de f 2.000,— uit te 
sluiten van de verplichtingen van artikel 26 van de WCK 9). 
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De commissie is voorts van mening dat, om de 
kredietwaardigheid van de kredietnemer te kunnen beoordelen en 
aidus overkreditering tegen te gaan, het gewenst is dat voor alle 
vormen van consumentenkrediet vanaf f 500— de 
kredietaanvrage wordt getoetst bij het BKR. 

3.3 Vrijstellingen 

In artikel 4 van het voorontwerp wordt aangegeven voor weike 
krediettransacties de wet niet van toepassing is. Een van de 
uitzonderingen betreft een transactie waarbij het effectieve 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis ten hoogste 5 
bedraagt. De MvT denkt hier bijvoorbeeld aan sociale krediet-
verlening door personeels- en studiefondsen en aan de kosteloze 
kredietverlening die wel voorkomt in de boekenbranche en het 
apotheekwezen. 
Deze uitzondering geldt alleen voor zover een vrijstelling of, op 
aanvrage, een ontheffing van kracht is van bij of krachtens de wet 
vastgestelde voorschriften. De woorden 'voor zover' duiden er 
hierbij op dat ook de mogelijkheid bestaat dat gedeelten van de 
wet wel blijven gelden. Het genoemde percentage van ten 
hoogste 5 kan bij algemene maatregel van bestuur worden 
gewijzigd. 

Reeds eerder, in § 3.1, heeft de commissie als haar mening 
uitgesproken dat ondernemingen die een krediet verstrekken aan 
hun personeel van de bepalingen van de wet vrijgesteld zouden 
moeten worden, ongeacht de hoogte van de rente die het krediet 
draagt. Vrijstelling dient in deze optiek ook verleend te worden 
aan personeelsfondsen die in de vorm van een stichting opereren. 
Aldus komt het de commissie voor dat er nauwelijks nog 
behoefte bestaat aan bovengenoemde vrijstelling. Zo er zich 
situaties voordoen waarin die behoefte wel aanwezig is, dan kan 
altijd nog op grond van artikel 57 lid 2 vrijstelling en ontheffing 
van krachtens de wet vastgestelde regelingen worden verleend, 
terwiji artikel 56 de mogelijkheid biedt van aangepaste 
uitvoeringsmaatregelen. 

Wanneer evenwel in de wet toch een artikel met de huldige 
strekking blijft opgenomen, geeft de commissie er de voorkeur 
aan om in de wet niet een concreet percentage, in casu 5%, vast 
te leggen, maar te bepalen dat te dien aanzien een koppeling 
wordt gelegd met een bepaalde rente op de geld- of 
kapitaalmarkt dan wel met een combinatie van verschillende 
rentes. 
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4. Toetredingseisen 

Hoewel er in het voorontwerp geen specifieke toetredingseisen 
aan kredietgevers worden gesteld, is er we! een aantal bepaiingen 
dat voorwaarden stelt aan een kredietgever alvorens hij als 
zodanig kan gaan opereren. Bovendien kent het voorontwerp 
enkele bepaiingen die eisen stellen aan het functioneren en de 
werkwijze van kredietgevers. Hierop zai in § 4.1 worden 
ingegaan. Daarop volgend zaI in § 4.2 aandacht worden 
geschonken aan de eisen die naar de mening van de commissie 
aan de kredietbemiddelaars moeten worden gesteld. 

4.1 De toetredingseisen voor kredietgevers 

Allereerst is het verboden krediet te verlenen dan wel zich als 
kredietgever voor te doen zonder een vergunning. Deze moet 
tegen een nader vast te stellen bedrag worden aangevraagd bij de 
minister van Economische Zaken, die de vergunning kan weigeren 
wanneer: 

— redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke 
toestand niet in overeenstemming is met het in de aanvraag 
vermelde; 
— op grond van persoonlijke eigenschappen of gedragingen van 
de aanvrager dan wel op grond van andere eigenschappen en 
omstandigheden gevreesd moet worden dat in strijd met de wet 
zaI worden gehandeld dan wel met hetgeen anderszins van een 
goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer mag worden 
verwacht; 
— er gegronde reden is om aan te nemen dat de betrokken 
onderneming niet voldoende deskundig zaI worden geleid. 

De eerste weigeringsgrond betreft het vermelden van 
onjuistheden of het schetsen van een onjuist beeld in de 
vergunningaanvrage. De tweede weigeringsgrond komt ook thans 
reeds in de WCGK voor en beoogt malafide kredietgevers van de 
markt te weren. Ten aanzien van de derde weigeringsgrond moet 
de aanvrager de standaardteksten van akte, prospectus en 
dergelijke overleggen, weike moeten voldoen aan de bij of 
krachtens de wet gestelde voorschriften. Voor het pverige worden 
in het voorontwerp geen specifieke vakbekwaamheids- of 
deskundigheidseisen gesteld. Alle vergunninghouders worden bij 
het Ministerie van Economische Zaken geregistreerd. 
Een vergunning kan onder beperking worden verleend 
(bijvoorbeeld alleen voor geldkrediet) en er kunnen voorschriften 
aan worden verbonden. Tot deze laatste kan de verplichting 
behoren deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie, 
waarmee het BKR wordt bedoeld. 
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Aan een vergunninghouder l<an vervolgens een schriftelijl<e 
waarschuwing worden gegeven vanwege de twee laatste 
hierboven genoemde gronden. Een vergunning kan worden 
ingetrokken, beperkt of aan voorschriften gebonden indien: 

— achteraf blijkt dat bij de aanvrage toch verkeerde of onvolledige 
informatie is verstrekt; 
— binnen twee jaar nadat een waarschuwing is gegeven zich 
wederom een zelfde geval voordoet; 
— de vergunninghouder geen gevolg geeft aan de in de 
waarschuwing vermelde handelingen; 
— niet in een jaar ten minste vijftig kredieten zijn verstrekt; 
— de vergunninghouder in staat van faillissement is komen te 
verkeren. 

Een vergunning wordt ingetrokken indien blijkt van gedragingen 
van de vergunninghouder of van handelingen in zijn ondememing 
die in zodanige mate indruisen tegen hetgeen van een goed 
kredietgever in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs mag 
worden verwacht dat hem niet langer kan worden toegestaan 
krediet te verlenen. 
De eis dat een kredietgever minimaal vijftig transacties per jaar 
moet verrichten is ingebouwd, omdat, aldus de MvT, de praktijk 
met de WCGK heeft geleerd dat alleen bij een behoorlijke omzet 
de nodige expertise wordt opgedaan. Deze minimumtransactie-
eis komt in de plaats van de eigen-vermogenseis van de WAS; de 
WCGK kent thans geen vergelijkbare bepaling. 
Ten slotte wordt van een goed kredietgever verwacht dat hij bij 
een transactie met een kredletsom van meer dan f 2 .000- over 
genoegzame schriftelijke inlichtingen beschikt aangaande de 
kredietwaardigheid van de kredietaanvrager, alvorens die 
transactie af te sluiten. 

10j Het repressieve toezicht blijkt 
overigens niet alleen uit het boven-
staande; in hoofdstuk 6 zai hieraan nog 
verder aandacht worden geschonken. 

De commissie heeft in algemene zin waardering voor de in het 
voorontwerp ontwikkelde combinatie van preventieve toetsing en 
repressief toezicht 10). Aldus wordt eerst een aantal voorwaarden 
gesteld waaraan een (goed) kredietgever dient te voldoen, zodat 
de consument erop zou mogen vertrouwen dat hij met een 
bonafide kredietgever te maken heeft. Vervolgens wordt periodiek 
(ten minste eenmaal per jaar) gecontroleerd of de kredietgever 
zich aan de wet houdt en zich ook overigens als goed 
kredietgever gedraagt. Desalniettemin kan de commissie zich niet 
geheel verenigen met verschiilende van de hierboven genoemde 
voorstellen uit het voorontwerp. In de eerste plaats is de 
commissie van oordeel dat de gronden waarop de minister de 
aanvraag voor een vergunning kan weigeren tamelijk vaag zijn, in 
het bijzonder het tweede (vrees dat in strijd met de wet zaI 
worden gehandeld) en het derde criterium (twijfel aan de 
deskundigheid van de ondememing). Deze eisen beogen te 
voorkomen dat malafide kredietgevers zouden gaan opereren, 
maar vanuit bedrijfseconomisch opzicht acht de commissie deze 
onvoldoende. In dit verband wil de commissie erop wijzen dat zij 
de waarde van de eis van minimaal vijftig krediettransacties per 
jaar niet vermag in te zien. Weliswaar is het juist dat bij minimaal 
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11) Aan de WTK-instellingen wordt reeds 
een dergelijke eis gesteld (zie Wet 
toezicht kredietwezen, artikel 23). 
Overigens zouden in deze constructie, 
indien ondanks tiet gestelde in § 3.2.3 
polisbeleningen alsnog onder de wet 
zouden vailen, verzekeraars minder 
beperkt warden in hun mogeiijkheden tot 
polisbelening. 

vijftig transacties een zekere expertise kan worden opgebouwd 
- hoewel dit aantal wel erg laag is om te kunnen spreken van 
een bedrijfsmatig optreden als kredietgever —, maar de vraag 
daarbij is van weike omvang die transacties zijn en of het telkens 
een andere kredietnemer betreft. Bovendien bestaat het gevaar 
dat aldus produktiejacht en een onzorgvuJdig acceptatiebeleid 
ontstaan. Ten slotte gaat van deze eis nauwelijks een preventieve 
werking uit; achteraf kan immers pas worden geconstateerd of het 
vereiste aantal vergunningen is gehaald. De genoemde bezwaren 
van de minimumtransactie-eis zouden kunnen worden 
ondervangen door de eis te stellen dat een kredietgever voor 
eigen rekening en risico moet optreden. In concrete houdt dit in 
een eis ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen van 
de kredietgever en dit weer gerelateerd aan de waarde van de 
kredietuitzettingen in enig jaar 11). Artikel 27 van het 
voorontwerp biedt hiertoe een ingang; dit artikel bepaalt dat bij de 
aanvraag om een vergunning onder meer gegevens moeten 
worden verstrekt. Daarbij zouden ook gegevens van financiele 
aard gevraagd kunnen worden, zodat een indruk ontstaat van de 
solvabiliteit van de kredietgever. De vergunning zou kunnen 
worden geweigerd wanneer de solvabiliteit onvoldoende is. Wat 
betreft de instantie die de solvabiliteit beoordeelt verwijst de 
commissie naar hetgeen is gesteld in hoofdstuk 6 aangaande het 
toezicht. 

Ook ten aanzien van de deskundigheid van de onderneming, 
weIke blijkens de MvT afgeleid moet worden uit de overgelegde 
akten en prospectussen, wll de commissie een kanttekening 
maken. Zij acht het van groot belang dat kredietgevers blijk geven 
van het vermogen om een onderneming zorgvuldig te beheren en 
om een administratie (in ruime zin, dat wil zeggen inclusief de 
beoordeling van de kredietwaardigheid van een kredietaanvrager) 
te kunnen voeren. Zij is er dan ook voorstander van dat nadere 
eisen inzake vakbekwaamheid en deskundigheid worden gesteld, 
toegesneden op het gebied van het consumentenkrediet. 
Wat betreft de bepaling dat van een goed kredietgever wordt 
verwacht dat hij bij een transactie met een kredietsom boven de 
f 2.000,- over genoegzame schriftelijke informatie beschikt 
aangaande de kredietwaardigheid van de kredietaanvrager, merkt 
de commissie op dat het niet noodzakelijk is dat die informatie in 
schriftelijke vorm beschikbaar moet zijn. Het gaat erom dat de 
kredietgever informatie ter beschikking heeft die de krediet
waardigheid van de kredietnemer objectief aantoonbaar kan 
weergeven. En dat kunnen ook gegevens zijn die de kredietgever 
reeds in de computer heeft. In plaats van het woordje 
'schriftelijke' zou de commissie dan ook willen lezen 'anders dan 
mondelinge'. 

In het kader van het begrip goed kredietgever wil de commissie 
het volgende opmerken. Een van de conclusies van het SWOKA-
onderzoek 'Ja, nee, geen lening' is dat naannate een consument 
een groter aantal krediettransacties heeft gesloten, de kans op 
een problematische schuldsituatie groter wordt. Wanneer derhalve 
een kredietnemer een volgend krediet wil opnemen, is inzicht in 
zijn kredietwaardigheid en in de relatief grotere risico's voor 
kredietnemer en kredietgever van groot belang. Allereerst dient 
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zoals gezegd een goed kredietgever over genoegzame informatie 
aangaande de kredietwaardigheid van de kredietaanvrager te 
bescliikken, weike informatie de kredietgever reeds in zijn 
administratie kan hebben dan wel (aanvullend) wellicht nog moet 
ontvangen van de aanvrager. Van een goed kredietgever zou dan 
naar het oordeel van de commissie ven/olgens mogen worden 
verwacht dat hij, wanneer een kredietnemer bij hem een tweede 
of volgend krediet wil opnemen of wanneer liij weet dat de 
kredietaanvrager reeds een of meer kredieten heeft 12), de 
relevante informatie over de financiele positie van de 
kredietaanvrager in overzichtelijke vorm aan deze laatste 
presenteert. Aldus kan de kredietaanvrager beter in staat worden 
geacht om zijn financiele situatie te beoordelen zoals die ontstaat 
indien zijn aanvraag voor een tweede of volgend krediet zou 
worden gehonoreerd. Een bepaling van deze strekking zou naar 
de mening van de commissie in artikel 24 kunnen worden 
ondergebracht, waarbij evenzeer rekening dient te worden 
gehouden met het gestelde in de slotzin van hoofdstuk 2 
(inhoudende dat enige terughoudendheid ten aanzien van de 
voorschriften wenselijk is ais de kredietbedragen lager zijn). 
Ten slotte gaat de commissie ervan uit dat wanneer een krediet-
instelling in federatief verband opereert, slechts een centrale 
vergunning dient te worden aangevraagd en niet afzonderlijk voor 
eike daarbij aangesloten instelling. 

4.2 De toetredingseisen voor kredietbemiddelaars 

In het voorliggende voorontwerp wordt de kredietbemiddelaar 
slechts op twee punten aangesproken. Ten eerste moet hij, 
evenals de kredietgever, kosteloos een prospectus beschikbaar 
stellen waarin de voorwaarden staan waaronder de kredietgever 
voor wie hij bemiddelt bereid is deel te nemen aan krediet-
transacties (artikel 22 lid 2). In die prospectus moet in elk geval 
het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis worden 
vermeld; nadere voorschriften ter zake worden bij algemene 
maatregel van bestuur geregeld. De kredietbemiddelaar moet ook 
de reclamevoorschriften volgen die voor de kredietgever gelden. 
Ten tweede is het de kredietbemiddelaar verboden een beloning 
of vergoeding te bedingen, te aanvaarden van of in rekening te 
brengen aan een ander dan de kredietgever. Bij algemene 
maatregel van bestuur kan de minister regels stellen ter zake van 
de beloning of vergoeding en van de wijze van uitbetaling (artikel 
23 leden 1 en 2). 

In een eerder concept van het thans voorliggende voorontwerp 
was — naast het bovenstaande — voor kredietbemiddelaars 
voorzien in een stelsel van verplichte registratie (bij de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken) met de mogelijkheid van 
schrapping uit het register bij gebleken onverantwoordelijk 
gedrag. Voorts was het in dat concept een kredietgever verboden 
samen te werken met een niet-geregistreerde bemiddelaar. In 
hoofdstuk 1 van dit advies is er reeds op gewezen dat dit concept 

12) Hierbii kan de BKR-toets ingevoige ondenA/erp Van bespreking is geweest in de Werkgroep-Nicaise. 
artikel 24 lid 2 van dienst zijn. Wat betreft de kredietbemiddeling is deze werkgroep tot de 
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conclusie gekonnen dat 'zonder bezwaar zou kunnen worden 
volstaan met een eenvoudiger regeling dan een registratiestelsel 
zoals voorgesteld' 13). 
Ook hiet kabinet meent in zijn standpuntbepaling inzake het 
rapport-Nicaise dat vooralsnog niet een registratie van krediet-
bemiddelaars dient te worden opgenomen. Na de inwerking-
treding van de regeling waarin ook de bemiddelaars verplicht 
worden tot vermelding van het effectieve rentepercentage, zai 
onderzocht worden in hoeverre die verplichting tot aanvaardbare 
resultaten leidt. 
'Slechts indien praktijkervaringen de noodzaak daartoe aantonen, 
zaI ovenrt/ogen worden een registratie alsnog in te voeren' 14). 
Ten slotte kan er nog op worden gewezen dat artikel 1 lid 4 van 
de concept-EG-richtlijn stelt dat 'de lid-staten de bepalingen van 
deze richtlijn op overeenkomstige wijze toepassen op krediet-
overeenkomsten waarbij een bemiddelaar is betrokken'. 

Bij haar standpuntbepaling is de commissie uitgegaan van de 
bestaande maatschappelijke en economische functie van krediet-
bemiddeling. Qua omvang komt deze functie onder meer tot 
uitdrukking in het gegeven dat ruim de helft van de door de 
financieringsmaatschappijen verstrekte kredieten tot stand komt 
via bemiddelaars. Tegelijkertijd echter wil de commissie wijzen op 
een van de bevindingen uit het SWOKA-onderzoek 'Ja, nee, geen 
lening', namelijk dat bij consumenten die een krediettransactie via 
een bemiddelaar hebben gesloten een betalingsachterstand 
anderhalf maal vaker voorkomt dan bij consumenten die direct 
met de kredietgever een transactie sluiten. De commissie zou 
daarom ten aanzien van de kredietbemiddelaars verder willen 
gaan dan de regels die het kabinet in het voorontwerp ter zake 
heeft neergelegd. Het is daarbij noodzakelijk onderscheid aan te 
brengen tussen enerzijds de bemiddelaar die met een volmacht 
van een of meer kredietgevers optreedt en anderzijds de niet-
gevolmachtigde bemiddelaar. De gevolmachtigde bemiddelaar is 
verantwoordelijk voor de verstrekte kredieten, waarbij hij niet in 
strijd met de van de financieringsmaatschappij(en) ontvangen 
richtlijnen mag handelen. Zijn werkzaamheden strekken zich uit 
van advisering van de kredietnemer tot en met verantwoording 
afleggen aan de (uiteindelijke) kredietverstrekker. Ook zijn er 
gevolmachtigden die over een vergunning ingevolge de Wet op 
het consumptief geldkrediet beschikken, op eigen naam 
consumentenkrediet aan particulieren verstrekken en de vordering 
op de kredietnemer vervolgens cederen aan een financierings-
maatschappij. In feite kan de gevolmachtigde tussenpersoon 
beschouwd worden als een filiaal van de financierings-
maatschappij(en) die hij op basis van zijn volmachten 
vertegenwoordigt. 
Bij de niet-gevolmachtigde kredietbemiddelaar is zijn relatie met ' 
de kredietgever minder direct en is zijn verantwoordelijkheid in de 
regel niet zo duidelijk vastgelegd. De acceptatie van en de 
verantwoordelijkheid voor de kredieten is in dit geval geheel in 

,^,r, , • ^ •j-™^. handen van de kredietaever. 
13j Deregulenng van overheidsrege- u., uo n.,siuicia="«='-
lingen, Tweede Kamer, 1983-1984, Aan de eerste categorie van bemiddelaars, die vrij beperkt van 
17 931, nrs. 10-11, pag 57 (aprii 1984). omvang is (circa 100 personen), wil de commissie de eis van 
14) Ibid., pag 9. a ^ f' /, 
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registratie en van vergunning, specifiek gericht op de bemiddelaar, 
stellen. Om voor registratie en vergunning in aanmerking te 
komen, dient deze bemiddelaar te voldoen aan eisen betreffende 
algemene ontwikkeling en vakbekwaamheid (onder meer bezit 
van het financieringsdiploma van de Stichting Vakopleiding 
Verzekeringsbedrijf). Een vergunning wordt geweigerd op grond 
van dezelfde overwegingen als waarop een vergunning aan een 
kredietgever kan worden geweigerd (zie hiervoor § 4.1). De 
vergunning wordt ingetrokken wanneer de kredietgever om hem 
moverende redenen de bemiddelaar niet langer een volmacht 
verleent dan wel om dezelfde redenen — voor zover van 
toepassing - waarop de vergunning van een kredietgever kan 
worden ingetrokken (zie § 4.1). Ten slotte mag in deze 
constructie een kredietgever geen volmacht verlenen aan een 
bemiddelaar die niet is geregistreerd. 

Met betrekking tot de omvangrijke groep van niet-gevolmachtigde 
kredietbemiddelaars (circa 17.000 personen) is de commissie van 
oordeel dat de acceptatie van het krediet en daarmee van de 
desbetreffende risico's geheel bij de kredietgever ligt. Van een 
goed kredietgever wordt venwacht, zoals in § 4.1 is aangegeven, 
dat hij over genoegzame inlichtingen aangaande de krediet-
waardigheid van de kredietnemer beschikt, dat hij de BKR-toets 
verricht en dat hij de nodige zorgvuldigheid in acht neemt 
wanneer het een aanvrage om een tweede of volgend krediet 
betreft. In deze situatie voert dus de kredietgever het acceptatie-
beleid en moet hij op grond daarvan zijn verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de kredietnemer nakomen; voor de consument is 
dan de kredietgever aanspreekbaar en niet de niet-gevolmachtigde 
bemiddelaar. Mede gelet op het feit dat registratie van alle 
bemiddelaars tot een wel zeer omvangrijk register zou leiden, zou 
de commissie ten aanzien van de niet-gevolmachtigde 
bemiddelaar daarom willen volstaan met een systeem van 
negatieve registratie van natuurlijke personen waar bij herhaiing 
van misstanden is gebleken. Een kredietgever mag geen gebruik 
maken van de diensten van een negatief geregistreerde 
bemiddelaar. 

In de relatie tussen kredietbemiddelaar en kredietgever is de 
regeling van de provisie van belang. Het is de commissie bekend 
dat de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 
een provisieregeling heeft opgesteld, waarin onder meer is 
opgenomen dat de provisiebetaling niet bij de afsluiting van de 
krediettransactie geschiedt, maar afhankelijk is van de termijn-
betalingen van de desbetreffende kredietnemer en voorts dat de 
provisiebetaling wordt stopgezet wanneer de kredietnemer een 
betekenende achterstand in zijn aflossingen heeft. Op deze wijze 
wordt de betrokkenheid van de bemiddelaar bij de verdere 
afwikkeling van de kredietovereenkomst vergroot (zie in dit 
verband verder het slot van § 5.2). 

Samenvattend is de commissie van opvatting dat, mede met 
behulp van bovengenoemde constructie bestaande uit de 
elementen van registratie van gevolmachtigde krediet
bemiddelaars, de verantwoordelijkheid van de goede kredietgever 
voor transacties waarbij een niet-gevolmachtigde bemiddelaar is 

27 



betrokken, de negatieve registratie van niet-gevolmachtigde 
bemiddelaars en de weergegeven inhoud van de provisieregeling, 
wordt voorkomen dat een lichtvaardig acceptatiebeleid wordt 
gevoerd ten aanzien van krediettransacties die via een 
bemiddelaar zijn gesloten. 
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5. De krediettransactie 

In dit hoofdstuk worden enkele voorschriften aan de orde gesteld 
die volgens het voorontwerp moeten gelden ten aanzien van de 
krediettransactie. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de eisen 
die aan de overeenkomst, de akte, worden gesteld (artikel 26), de 
verboden bedingen (artikel 28), de maximale kredietvergoeding 
(artikel 30) en de zekerheidsstelling (artikel 36). 

5.1 De aktevereisten 

Een kredietovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan 
en door beide partijen te worden ondertekend. Een aanvraag-
formulier kan niet als een soort 'voorlopige overeenkomst' worden 
beschouwd omdat, aldus de MvT, de consument zich dan nog in 
de orienteringsfase bevindt en de vrijheid moet hebben na 
vergelijking met andere aanbiedingen terug te treden. Dit laatste 
vormt een verduidelijking ten opzlcht van de WCGK. Evenals in 
de WCGK wordt in de WCK nader aangegeven weike gegevens 
in jeder geval in de akte dienen te worden opgenomen. 

Een van de vereiste gegevens betreft de vermeiding van de 
kredietsom in cijfers en in letterschrift. Gelet op de (toenemende) 
automatisering komt het de commissie niet noodzakelijk voor dat 
in de akte de kredietsom ook in letterschrift wordt weergegeven. 

Aangaande de eis dat een kredietovereenkomst schriftelijk moet 
worden aangegaan en door beide partijen ondertekend, wil de 
commissie erop wijzen dat voor het kleingoederenkrediet zowel 
de huidige wetgeving ter zake als de praktijk een ander beeld 
vertonen. In de WAS wordt bepaald dat van een afbetalings-
transactie een schriftelijke bevestiging aan de afnemer wordt 
verstrekt (artikel 36 en de uitvoeringsbeschikking van 1963). 
Gerechtelijke uitspraken van de lagere rechter hebben voorts tot 
de constructie geleid dat uit de omstandigheden waaronder een 
kleingoederenkredietovereenkomst tot stand komt en wordt 
uitgevoerd, impliciet wordt afgeleid of deze rechtsgeldig is. Het 
ontbreken van een formele akte heeft zelden geleid tot het 
vernietigen van een tot stand gekomen kleingoederenkrediet-
overeenkomst. In lijn met hetgeen de commissie in § 3.2.5 met 
betrekking tot de ondergrens heeft voorgesteld, beveelt zij aan 
voor goederenkrediettransacties beneden een bedrag van 
f 2.000,— niet de eis van 'een door alle partijen ondertekende 
onderhandse of notariele akte' (artikel 26 lid 1) te stellen. Bij 
goederenkrediettransacties boven dit bedrag dient volgens de 
commissie wel aan deze eis te worden voldaan. 
De commissie voegt hieraan toe dat de gegevens die op grond 
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van artikel 26 lid 3 in de al<te moeten worden opgenomen in 
geval van een l<leingoederenkrediettransactie reeds op andere 
wijze aan de consunnent worden verstrekt. Voor een dee! komen 
daze gegevens tot uiting in de bestelbon, het orderformulier, de 
orderbevestiging en de afleveringsbon. Voorts ontvangt de 
afnemer regelmatig een rekeningoverzicht waarop alle mutaties 
van de betalingen en renteberekening zijn ven/verkt. Ook in de 
catalogus staan verscliillende gegevens vermeld die voor de 
consument van belang zijn. 
Ten slotte zaI naar verwachting in de algemene voorwaarden voor 
het postorderkrediet die thans, zoals in hoofdstuk 2 gezegd, 
onderwerp van overleg vormen tussen de postorderbedrijven en 
de consumentenorganisaties, eveneens worden ingegaan op de 
gegevensverstrekking aan de consument. 
De commissie komt aldus tot de conclusie dat de huidige praktijk 
inzake het kleingoederenkrediet voldoende waarborgen biedt om 
te garanderen dat de consument voldoende informatie over zijn' 
goederenkrediettransactie ontvangt en zij zou - met inachtneming 
van het hierboven gestelde aangaande de ondergrens - deze 
praktijk bestendigd willen zien. 

5.2 De maximale kredietvergoeding 

Ingevolge artikel 30 stelt de minister de ten hoogste toegelaten 
kredietvergoeding vast. Hiermee worden twee doelstellingen 
nagestreefd, namelijk het tegengaan van het aanvaarden van te 
hoge risico's door de kredietgever en het tegengaan van het 
opieggen van te hoge lasten aan kredietnemers. Als zodanig is 
het een van de instrumenten om overkreditering tegen te gaan; 
door middel van plafonnering van de kredietvergoeding zullen 
kredietgevers eerder geneigd zijn minder kredletwaardige 
kredietnemers geen krediet te geven omdat de mimte voor risico-
dekking minder wordt. De MvT stelt dat de minister de maximum-
tarieven niet stringenter mag vaststellen dan nddig is vanuit deze 
twee doelstellingen en dus bijvoorbeeld niet om anderszins de 
bedrijfs- of beroepsuitoefening van de kredietgevers te 
befnvloeden. 
Tot kredietvergoeding in de zin der wet worden de volgende 
kosten gerekend: 

1. alle kosten die met de totstandkoming van de zuivere dienst 
'kredietverlening' te maken hebben, bijvoorbeeld de kosten van: 
- het aantrekken van gelden door de kredietgever (de passieve 
financiering); 
- bedrijfsvoering; 
- tussenpersonen; 
- risico van wanbetaling door de kredietnemer; 
- incassokosten en dergelijke; 

2. vergoedingen ter zake van dienstverlening die verder gaat dan 
het zuiver verlenen van krediet maar een regulier karakter heeft, 
bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering. 

Wat betreft de wijze van vaststelling van het maximumtarief en de 
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wijzigingen daarin wordt, om de langdurige en veelvuldig 
optredende overlegprocedures uit het verleden te vermijden, een 
nieuwe methode voorgesteld. Niet langer meer zai er een 
oorzakelijk verband zijn tussen alle connponenten van het 
maximumtarlef en de verschillende kostensoorten in de branche, 
maar slechts nog voor de tarlefcomponent die dient ter dekking 
van de kosten voor de passieve financiering. Tariefwijziging zaI 
dus nog slechts optreden als gevolg van structurele 
ontwikkelingen en als gevolg van rentefluctuaties op de geld- en 
kapitaaimarkt. Volgens de MvT leidt de beperking van de eerder 
genoemde overlegprocedures, de inpassing van WAS-kredieten en 
het mogelijk maken van een meer kostenconforme tariefstelling 
tot enige verhoging ten opzichte van het huidige tarief in de orde 
van grootte van 1,5 procentpunt op jaarbasis. 

Near de mening van de commissie dient bij de beoordeling van 
de wenselijkheid van het maximumtarief te worden uitgegaan van 
de functie die het voorontwerp het maximumtarief toekent, 
namelijk als een belangrijk instrument om de doelstelling inzake 
de bescherming van de consument als kredietnemer te realiseren. 
Als zodanig is het een van de instrumenten - niet meer, maar 
ook niet minder — die het voorontwerp aanreikt ter voorkoming 
van overkreditering. Daarnaast is het een reeds van oudsher 
gebezigd instrument, waarvan het doel in de loop der jaren een 
accentverschuiving heeft ondergaan van woekerbestrijding near 
matiging van de risico-opslag. De commissie constateert dat het 
instrument de afgelopen jaren — ook onder de WCGK - naar 
behoren heeft gefunctioneerd. Ten siotte zijn naar hear opvatting 
de vraag- en aanbodverhoudingen op de kredietmarkt niet in die 
mate gewijzigd dat op grond daarvan afschaffing van het 
maximurhtarief gerechtvaardigd zou zijn. Periodieke overheids-
controle op het acceptatiebeleid van kredietgevers of het 
facultatief stellen van het maximumtarief lijkt onvoldoende 
waarborgen te bieden voor de reaiisering van de doelstelling in de 
mate waarin het wettelijke maximumtarief dat doet. 
Naar de opvatting van de commissie dient het maximumtarief te 
worden beschouwd als een plafond; als prijsbeheersings-
instrument zou het immers van directe invloed zijn op de bedrijfs-
of beroepsuitoefening van de kredietgever hetgeen, naar de 
commissie meent, niet de bedoeling kan zijn. De commissie is 
van mening dat ten aanzien hiervan meer duidelijkheid gewenst 
is. 

Eveneens meer duidelijkheid is vereist wat betreft de wijze en het 
tijdstip waarop in de toekomst het maximumtarief zaI worden 
gewijzigd. In het verleden zijn in het bijzonder ten aanzien van de 
componenten van het tarief die niet de passieve financiering 
betreffen lange overlegprocedures geweest. De commissie heeft 
er begrip voor dat de minister dit in de toekomst wil vermijden. 
Zij acht het dan evenwel noodzakelijk dat inzicht wordt verschaft 
in de wijze waarop het aanpassingsmechanisme is opgebouwd, 
uit weike componenten het bestaat en weike de onderlinge 
gewichten zijn. De formule die onder de WCGK wordt gehanteerd 
kan immers niet zonder meer naar de WCK worden 
getransplanteerd, omdat de WCK nieuwe en andere bepalingen 
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kent dan de WCGK. Onder meer zai nu ook voor het goederen-
krediet een maximumtarief gelden, terwiji met het goederen-
krediet doorgaans hogere kosten voor de passieve financiering 
zijn gemoeid. De commissie is van opvatting dat de verschillen 
tussen het geld- en het (klein)goederenkrediet wat betreft de 
looptijd en de kredietsom en de daaruit voortvloeiende specifieke 
kostenstructuur van het (klein)goederenkrediet in de opbouw van 
het maximumtarief tot uitdrukking dienen te komen. Samengevat 
pleit de commissie ervoor dat hetzij in de wet zelf, hetzij in de 
IVlvT limitatief wordt aangeduid op grond van weIke componenten 
de maxima le kredietvergoeding wordt aangepast, wat het relatieve 
gewicht van elk der componenten in die aanpassing is en weIke 
differentiatie in het maximumtarief wordt aangebracht naar gelang 
looptijd en omvang van het krediet. De commissie gaat er daarbij 
van uit dat over de inrichting van dit systeem van aanpassing van 
het maximumtarief, evenals over de op grond van dit systeem 
door te voeren feitelijke wijzigingen van het maximumtarief, nader 
overleg tussen de minister en de betrokken organisaties zaI 
worden gevoerd, onder meer in de Adviescommissie 
Consumentenkrediet. 

De commissie wil voorts kenbaar maken dat grote onzekerheid bij 
haar is ontstaan over de interpretatie van de in de MvT 
aangekondigde verhoging van het maximumtarief van 1,5 
procentpunt op jaarbasis. Naast de hierboven reeds aangegeven 
onduidelijkheid over de te volgen differentiatie in het 
maximumtarief komt daarbij de vraag of de verhoging een 
gemiddelde is dan wel voor elk (gedifferentieerd) maximumtarief 
geldt. Het komt de commissie voor dat de verhoging van het 
maximumtarief beter langs de geeigende overlegkanalen zou zijn 
aangekondigd in plaats van in de MvT bij het onderhavige 
voorontwerp. 

De commissie wil vervolgens opmerken dat artikel 30 lid 3, 
waarin een vaste verhouding tussen de variabele krediet
vergoeding en de maximale kredietvergoeding gedurende vijf jaar 
wordt bedongen, in feite een afgeleid maximum van de variabele 
kredietvergoeding impliceert. Zij heeft hiertegen overwegende 
bezwaren, omdat in het aanpassingssysteem voor het 
maximumtarief de rentes op de kapitaalmarkt de hoofdmoot 
vormen in de component voor de passieve financiering. De rente 
op de geldmarkt speelt hierbij een ondergeschikte rol, terwjjl bij 
de doorlopende kredieten de kredietvergoeding juist gekoppeld is 
aan de geldmarktrente. Niet alleen kunnen dan voor de krediet-
gevers problemen ontstaan bij hun financiering van de krediet-
uitzettingen in geval van ongelijkmatige of tegengestelde 
ontwikkelingen van de geld- en kapitaalmarktrentes, maar ook 
worden kredietgevers daarmee gedurende langere tijd vastgezet 
op een eenmaal gekozen verhouding tussen verschillende krediet-
vergoedingen, hetgeen naar de commissie meent niet de 
bedoeling kan zijn van de wetgever. Zij stelt daarom voor om in 
plaats daarvan in de wet te bepalen dat van een goed 
kredletgever wordt venwacht dat hij een variabele krediet
vergoeding zaI aanpassen naar gelang de ontwikkeling van de 
geldmarktrente en wel naar rato van het gewicht dat de 
geldmarktrente in de kredietvergoeding van het doorlopend 
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' ) Bestaande uit de consumentenleden, 
het werknemerslid en de onafhankelijke 
leden mevrouw Epema-Brugman, 
Meulenberg, De Roos en Slagter. 
**) Bestaande uit de ondernemersleden. 
Van een oordeel over de aan de orde 
zijnde standpunten onthoudt zich het 
onafhankelijke lid Verkade. 

krediet heeft. Ook op deze wijze kan volgens de commissie 
worden voorkomen dat, zoals het huidige artikel 30 lid 3 beoogt, 
'transacties kunnen worden afgesloten met een laag contractueel 
aanvangstarief waarbij de kredietnemer echter a! vrij snel riiet een 
aanmerkelijke verhoging van de kredietvergoeding wordt 
geconfronteerd' (MvT, pag. 111). Tot slot dient te worden 
bedacht dat de goed ge'informeerde consument altijd de 
mogelijkheid heeft kosteloos zijn doorlopend krediet op te zeggen 
ingeval hij met een hem onwelgevallige tarjefverhoging te maken 
krijgt, om vervolgens elders een doorlopend krediet op te nemen. 
In het kader van de kredietvergoedingen en -betalingen wil de 
commissie nog aandacht schenken aan artikel 33 van het 
voorontwerp, dat inhoudt dat de kredietgever geen kosten mag 
berekenen bij vervroegde aflossing van een krediet wanneer 
daarvoor geheel of gedeeltelijk een nieuw krediet wordt 
opgenomen bij dezelfde kredietgever (verbod van boeterente in 
geval van oversluiting). De MvT is zeer summier in de motivering 
van dit artikel — dat overigens tegengesteld is aan hetgeen de 
WCGK thans aangeeft - en stelt slechts dat de regeling 'verbiedt 
dat bij oversluiting extra kredietvergoeding in rekening wordt 
gebracht, waardoor het maximumtarief zou worden omzeifd' 
(pag. 112). Tijdens de voorbereidende besprekingen van deze 
advisering is van de zijde van de ministeriele vertegenwoordigers 
meegedeeld dat het artikel tevens bedoeld is om te voorkomen 
dat gelet op de provisieregelingen voor bemiddelaars daarvan een 
impuls zou uitgaan om oversluiting te bevorderen. 
In dit verband wil de commissie verwijzen naar de recent tot 
stand gekomen overeenkomst provisieregeling van de Vereniging 
van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). In artikel 2.1 
van deze overeenkomst wordt bepaald dat de provisie niet wordt 
uitgekeerd voordat de door de kredietnemer verschuldigde 
termijnen vervallen. Voorts stelt artikel 2.3 dat 'in geval van 
vervroegde algehele aflossing door of namens de kredietnemer, 
alsmede in geval van kwijtschelding bij overlijden, geen provisie 
zai worden uitgekeerd over die termijnen waarop de vervroegde 
aflossing, respectievelijk de kwijtschelding betrekking heeft'. 
De commissie stelt vast dat deze provisieregeling niet van 
toepassing is op driepartijenhuurkoopovereenkomsten en evenmin 
op niet bij de VFN aangesloten financieringsmaatschappijen. 
De commissie acht het evenwel, gelet op de boven gesignaleerde 
misstand, gewenst dat voor de gehele markt van consumenten-
krediet een soortgelijke regeling zou gelden, waartoe naar haar 
mening artikel 23 lid 2 van het voorontwerp een mogelijkheid 
biedt. Als er een in dit opzicht sluitende regeling aangaande de 
provisie is, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen 
behoefte aan een verbod tot boeterente bij oversluiting en kan 
artikel 33 van het voorontwerp vervallen. 
Voor het geval deze aanbeveling van de commissie niet zou 
worden opgevolgd, is een deel van de commissie *) van 
opvatting dat het verbod tot boeterente bij oversluiting dient te 
worden gehandhaafd. 

Een ander deel van de commissie **) heeft tegen dit verbod 
— en daarmee tegen artikel 33 — onoverkomelijke bezwaren. 
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5.3 De zekerheidstelling 

In artikel 36 van het voorontwerp wordt de zakelijke zekerheid 
met betrekking tot het goederen- en geldkrediet geregeld. Het 
artikel baseert zich daarbij op de objectfinanclering, dat wll 
zeggen dat in geval van goederenkrediet aan de kredietgever of 
de leverancier tot zekerheid van de nakoming van de verbintenis 
alleen de eigendom mag worden overgedragen respectievelijk 
voorbehouden van een zaak waarvan Ingevolge de transactie het 
genot aan de kredietnemer wordt verschaft. Analoog geldt voor 
het geldkrediet dat aan de kredietgever slechts de eigendom mag 
worden overgedragen van een zaak die door de kredietnemer met 
het geleende geld is aangeschaft. Het komt er dus op neer, aldus 
de MvT, dat slechts bepaalde, concreet in een contract 
omschreven zaken tot zekerheid mogen dienen. Het gaat hier om 
een lening waarvan ten eerste de besteding vastligt, waarbij ten 
tweede een bepaalde zaak wordt aangeschaft en waarbij ten 
derde de financiering mede wordt gedekt door een eigendoms-
overdracht tot zekerheid of een eigendomsvoorbehoud. 
Deze beperking die aan de realisering van zakelijke zekerheid 
wordt gesteld wordt in de MvT gemotiveerd vanuit de gedachte 
dat bij consumentenkrediet de financiele positie van de persoon 
van de kredietnemer de belangrijkste maatstaf dient te zijn voor 
de hoogte van het krediet. De consument staat met a I zijn 
bezittingen in voor de aflossing van zijn schuld en kan door over-
kreditering volledig aan de grond geraken. Met het 
bovengenoemde artikel moet worden voorkomen dat de 
consument enerzijds bezittingen als zekerheid geeft die hij al 
bezat voordat hij het krediet aanging en anderzijds nadien 
verkregen zaken (later) als zekerheid overdraagt. In die zin gaat 
het hier dus om een van de instrumenten die het voorontwerp 
aandraagt ter voorkoming van overkreditering. 

In de commissie is de vraag aan de orde gesteld hoe artikel 36 
zich verhoudt tot hypotheken. Uit de formulering die het artikel 
thans heeft zou kunnen worden afgeleid dat het geven en nemen 
van hypotheek door de kredietnemer respectievelijk de 
kredietgever niet is toegestaan. In de voorbereidende 
besprekingen is van de zijde van de ministeriele vertegen-
woordigers evenwel uitdrukkelijk gesteld dat dit artikel geen 
betrekking heeft op de vestiging van hypotheek of het geven van 
vuistpand. De commissie beveelt dan ook aan dit laatste ais 
zodanig duidelijk in de MvT op te nemen en tevens artikel 36 
zodanig te redigeren dat deze uitsluiting zichtbaar wordt. Het 
vorenstaande betekent dat in dit opzicht geen probleem vanuit de 
wet ten aanzien van hypothecaire kredietverlening (voor zover dit 
onder de wet moet vallen) is te vrezen. 

Aangaande artikel 37 van het voorontwerp, handelend over de 
afgifte van een zaak, wil de commissie ten slotte opmerken dat 
het haars inziens niet slechts gaat om het verstrijken van de 
looptijd van de transactie, maar meer nog dat van de zijde van de 
kredietnemer aan de op hem rustende verplichting over die 
periode is voldaan. 
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5.4 De verboden bedingen 

Artikel 28 van het voorontwerp bevat een aantal bedingen die in 
een kredietovereenkomst onwenselijk worden geacht en daarom 
worden verboden. 
In de eerste plaats is nietig het beding waarbij de kredietgever of 
leverancier de bevoegdheid wordt verleend eenzijdig de krediet-
vergoeding te verhogen of anderszins de verplichtingen van de 
kredietnemer te verzwaren gedurende de looptijd van het contract. 
Een tussentijdse verhoging van de kredietvergoeding is wel 
toegestaan bij kredieten waarvan de kredietvergoeding fluctueert 
met de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt, voor zover 
de maximumkredietvergoeding (artikel 30 lid 3) niet wordt 
overschreden. Voorts houdt dit verbod onder meer in het 
naderhand sluiten van een verzekeringsovereenkomst ten laste 
van de kredietnemer en het aanwijzen van een zaak die zai 
dienen tot zekerheid. Deze bepaling komt overeen met artikel 33 
van de WCGK. 
In de tweede plaats zijn verboden de bedingen waarbij de 
kredietnemer wordt verplicht tot het aangaan van een andere 
overeenkomst bij de kredietgever of een door deze aangewezen 
derde (verbod tot koppelverkoop). Ten opzichte van de WCGK 
(artikel 31) betekent dit een vermiming, want de verplichting 
wordt nu door het voorontwerp wel toegestaan wanneer de 
kredietnemer de vrijheid heeft die andere overeenkomst te sluiten 
met de wederpartij die hij verkiest. 
In de derde plaats is onmiddellijke opeisbaarheid van het door de 
kredietnemer verschuldigde verboden, tenzij de kredietnemer een 
betalingsachterstand heeft van twee of meer vervallen termijn-
bedragen en na ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van 
zijn verplichtingen of tenzij de kredietnemer Nederland 
metterwoon heeft verlaten of binnen vier maanden dreigt te 
verlaten. In de WCGK is ook overlijden als grond voor directe 
opeisbaarheid opgenornen; deze is nu vervallen omdat, aldus de 
MvT, er geen redelijk belang is gediend bij vervroegde 
opeisbaarheid zolang de nabestaanden de betalingen gewoon 
voor hun rekening nemen. Daarvoor is eerst plaats als de 
achterstand van twee of meer termijnen is ingetreden. Het stellen 
van grenzen aan de mogelijkheid tot directe opeising over te 
gaan, wordt in de MvT gemotiveerd vanuit de gedachte dat 
daarmee de aantrekkelijkheid om krediet te verlenen aan 
aanvragers die een hoog risico vertegenwoordigen wordt 
gelimiteerd. 

In de vierde plaats is er— evenals in de WCGK — het verbod van 
de looncessie, hetgeen verder gaat dan artikel 1576f BW, waarin 
overdracht van inkomen in beperkte mate mogelijk is. De MvT 
acht het ongewenst dat een kredietnemer verplicht is bij voorbaat 
een deel van zijn toekomstige inkomen af te zonderen ten 
behoeve van het verhaal van een enkele schuldeiser, omdat dit 
lichtvaardige kredietverlening in de hand kan werken en daardoor 
tot overkreditering kan leiden. 
Ten slotte zijn bedingen in een overeenkomst nietig waarin wordt 
afgeweken van de wetsartikelen die betrekking hebben op de 
kredietvergoeding en -betalingen en op de zakelijke zekerheid. 
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De commissie zai in haar commentaar de volgorde aanhouden die 
hierboven is gepresenteerd. 
Aangaande het gedeeltelijke verbod tot tussentijdse verhoging van 
de kredietvergoeding wil de commissie verwijzen naar hetgeen zij 
in § 5.2 heeft opgemerkt over de maximale kredietvergoeding en 
het zogenaamde afgeleide maximumtarief. De commissie kan zich 
akkoord verklaren met het gedeeltelijke verbod tot tussentijdse 
verhogingen, indien en voor zover de interpretatie wordt gevolgd 
die zij in § 5.2 aan de maximumkredietvergoeding en het 
afgeleide maximumtarief heeft gegeven. 

De commissie kan zich vinden in het verbod tot koppelverkoop 
zoals verwoord in artikel 28 onder b, met de volgende 
kanttekeningen. 
Het is gebruikelijk dat bij hypothecaire kredieten wordt bedongen 
dat het onderpand behoorlijk wordt verzekerd; in geval van 
gemeentegarantie wordt aan de kredietgever zelfs de eis gesteld 
dat hij er zorg voor moet dragen dat het onderpand is en blijft 
verzekerd. De commissie wil voor deze situaties het verbod tot 
koppelverkoop dan ook zo lezen dat het de vrijheid van de 
kredietnemer is zich te verzekeren waar hij wil, tenzij het een 
verzekeraar betreft die redelijkerwijze niet door de kredietgever 
kan worden aanvaard. Voorts acht de commissie het onwenselijk 
dat het verbod tot koppelverkoop de constructie zou doorkruisen 
waarbij de hypothecaire geldlening niet periodiek behoeft te 
worden afgelost, maar waarbij de aflossing te zijner tijd uit een 
medeverbonden levensverzekering zai geschieden. Deze 
constmctie blijkt in de praktijk In een behoefte te voorzien en 
moet derhalve, naar de commissie meent, mogelijk blijven. 
Een deel van de commissie *) wil een uitzondering op het verbod 
tot koppelverkoop toestaan waar het gaat om de verplichting bij 
de kredietverlenende instelling een betaal- of salarisrekening aan 
te houden. Een dergelijke rekening kan van nut zijn bij het 
vroegtijdig signaleren en analyseren van betalingsproblemen. 
Een ander deel van de commissie **) acht deze uitzondering niet 
gewenst, omdat zij dit beschouwt als een onnodige inperking van 
de vrijheid van de consument om een betaalrekening aan te 
houden respectievelijk een krediet op te nemen bij de 
kredietgever die voor hem de meest gunstige voorwaarden biedt. 

*) Bestaande uit de ondememersleden. 
' * ) Bestaande uit de consumentenleden, 
liet werknemerslid en de onafhanl<elijl<e 
leden. 

Met betrekking tot de gronden voor onmiddellijke opeisbaarheid 
wil de commissie een aantal opmerkingen maken. Met name 
lijken er problemen te ontstaan met de hypothecaire krediet-
verlening. Wanneer er een combinatie is van een traditionele 
eerste hypotheek en een tweede hypotheek die onder de WCK 
valt, gelden verschillende opeisbaarheidsgronden; de traditionele 
hypotheek kan opeisbaar zijn en de tweede (nog) niet omdat er 
nog geen twee termijnbedragen zijn vervallen. In geval van 
executie van het onroerend goed is dan niet geheel duideiijk hoe 
te handelen. Bovendien bestaan er in de praktijk ten aanzien van 
hypothecaire kredieten meer opeisbaarheidsgronden dan de twee 
die het voorontwerp aangeeft, zoals overlijden, faillissement, 
verwaarlozing en onbewoonbaarverklaring van de woning, 
brandschade en opzegging van de brandverzekering etc.. Deze 
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ovenA/egingen brengen de commissie tot de opvatting dat een 
meer met de gangbare praktijl< in overeenstemming zijnde 
regeling voor hypothecaire kredieten wenselijk is. Overigens 
kunnen de genoemde problemen van beperkte omvang blijven 
wanneer onder de WCK alleen de hypothecaire kredieten 
bestemd voor consumptieve doeleinden zullen vallen 15). 
Voorts wil de commissie opmerken dat ten gevolge van overlijden 
of faillissement van de kredietnemer in juridisch opzicht voor eike 
kredietvorm een nieuwe situatie ontstaat, daar de krediet-
overeenkomst op naam is gesteld. Dit zou en/oor pleiten de 
overeenkomst in die gevallen als beeindigd te beschouwen en 
eventueel een nieuwe overeenkomst met de erfgenamen of 
huisgenoten te sluiten. In geval van overlijden lijkt de commissie 
dit een acceptabele gang van zaken. In geval van faillissement 
zou zij een regeling in de Faillissementswet willen bepleiten met 
een analoge strekking als bij de arbeids- en huurovereenkomsten. 

Ten slotte gaat de commissie akkoord met de twee als laatste in 
artikel 28 genoemde bedingen. Haar opvattingen ter zake van de 
kredietvergoeding en de zakelijke zekerheid heeft zij in § 5.2 en 
§ 5.3 near voren gebracht. 

5.5 De medeaansprakelijkheid 

*) Bestaande uit de consumentenleden, 
het werknemerslid en de onafhankelijke 
leden mevrouw Epema-Brugman, Slagter 
en Verkade. 

15) Zie te dien aanzien de standpunten 
van de commissie in § 3.2.3. 

In tegenstelling tot de concept-EG-richtlijn is in het voorontwerp 
geen bepaling opgenomen die de medeaansprakelijkheid van de 
financier in geval van ondeugdelijke levering of faillissement van 
de leverancier regelt. Het desbetreffende artikel 13 lid 1 van de 
concept-EG-richtlijn luidt als volgt: 'Indien wordt vastgesteld dat in 
een bepaald geval wordt samengewerkt tussen een leverancier 
van goederen of diensten en een kredietgever, door wie de 
levering of dienstverlening met een lening of met leningen aan de 
consument wordt gefinancierd en in dat geval het goed niet 
wordt geleverd of de dienst achterwege blijft zonder dat de 
consument hien/oor verantwoordelijk is, heeft de consument het 
recht om van de leverancier en/of de kredietgever alle onder de 
overeenkomst tot levering van goederen of diensten, of onder de 
overeenkomst tot lening met betrekking tot niet geleverde 
goederen en diensten gedane betalingen terug te vorderen en 
dienaangaande verdere betalingen aan hem te weigeren'. Cruciaal 
in deze constructie is de samenwerking tussen kredietgever en 
leverancier. Daarover wordt in de op dit artikel betrekking 
hebbende ovenA/eging opgemerkt dat de financiering door de 
kredietgever krachtens een overeenkomst tussen hem en de 
leverancier geschiedt. In dat geval zijn zij hoofdelijk aansprakelijk 
voor de temgbetaling van de door de consument gedane 
betalingen. Het wordt daarbij passend geacht dat de kredietgever 
door de leverancier schadeloos wordt gesteld, indien de 
kredietgever in die omstandigheden de consument terugbetaalt. 

Een deel van de commissie *) is van opvatting dat een bepaling 
met een strekking als hierboven aangegeven in de wet dient te 
worden opgenomen. Wanneer tussen de leverancier en de 
kredietgever een rechtsverhouding bestaat, dient de consument 
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*) Bestaande uit de ondernemersleden 
en de onafhankelijke leden Meulenberg 
en De Roos. 

16) Overigens zou de kredietgever pas de 
koopsom aan de leverancier kunnen 
overmaken, nadat deze laatste aan de 
consument heeft geleverd, zodat het 
probleem in geval van niet-levering zich 
niet zou voordoen. 

tegen beiden dezelfde verweren te kunnen aanvoeren. Dit deel 
komt tot deze opvatting op grand van klachten van de consument 
dat hij wel aan zijn betalingsverplichtingen jegens de kredietgever 
moet voldoen, terwiji de leverancier ondeugdelijk levert. De 
aansprakelijkheid van de kredietgever kan volgens dit deel 
redelijkerwijs niet verder strekken dan het door de consument 
geleende bedrag. Op het moment dat de wanprestatie zich 
manifesteert zou de consument hiervan de kredietgever in kennis 
moeten stellen en vervolgens zijn betalingen moeten kunnen 
opschorten 16). De kredietgever zou zich vervolgens tot de 
leverancier kunnen wenden teneinde deze te bewegen aan zijn 
verplichtingen jegens de consument te voldoen. Dit ontslaat de 
consument niet van zijn plicht bij de leverancier op nakoming van 
het contract aan te dringen. De kredietgever loopt als gevolg van 
deze geclausuleerde medeaansprakelijkheid voor wanprestatie 
door de leverancier een groter risico. Het is daarom volgens dit 
deel van de commissie redelijk dat hij dit tot uitdrukking brengt in 
de kredietvergoeding die hij van de kredietnemer vraagt. 

Een ander deel van de commissie *) spreekt zich uit tegen 
medeaansprakelijkheid van de kredietgever in geval van 
wanprestatie door de leverancier. Dit deel ziet niet in waarom een 
consument die op krediet koopt meer mogelijkheden tot verweer 
zou moeten kennen dan de consument die contant betaalt. 
Bovendien zou op deze wijze de branche van kredietgevers 
betrokken kunnen worden bij de pogingen om malafide 
leveranciers van de markt te verdrijven, hetgeen dit deel een 
oneigenlijk gebruik van de Wet op het consumentenkrediet acht. 
Ten slotte is dit deel van mening dat niet altijd kan worden 
aangetoond dat tussen leverancier en kredietgever een 
rechtsgeldige overeenkomst aanwezig is. 
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6. Coordinatie en toezicht 

Onderdeel van het kabinetsstandpunt inzake het rapport van de 
Werkgroep-Nicaise is het besluit om de primaire verantwoordelijk-
heid voor de nieuwe wettelijke regeling van het consumenten-
krediet bij de minister van Economische Zaken te leggen. Bij de 
voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen is er een mede-
betrokkenheid van de ministers van Justitie en van Financien. De 
uitvoering van de thans geldende Wet op het consumptief krediet, 
de WAS en (vanaf juni 1984) de WCGK is eveneens in handen 
van de minister van Economische Zaken. 
In de MvT wordt het uitoefenen van een stringent toezicht een 
van de wezenskenmerken van het onderhavige voorontwerp 
genoemd; wanneer er een goed functionerend toezicht bestaat, 
waardoor er nauw contact met de praktijk is, kan naar het oordeel 
van het kabinet voor het overige worden volstaan met niet te 
gedetailleerde maatregelen. Het is de bedoeling dat de toezicht-
houdende taak in eerste instantie zai worden uitgeoefend door de 
Economische Controle Dienst. 

Zoals eerder in § 3.1 van dit advies opgemerkt wordt in de MvT 
het toezicht dat door De Nederlandsche Bank op de algemene, de 
cooperatieve, de hypotheek- en de spaarbanken wordt 
uitgeoefend in het kader van de Wet toezicht kredietwezen van 
geheel andere aard geacht; het is alleen bedrijfseconomisch en 
monetair en biedt geen directe consumentenbescherming. Zoals 
de WCK de debiteuren (de lenende consument) van de 
kredietgevers wil beschermen, zo beschermt de WTK de 
crediteuren (de sparende consument) van de WTK-instellingen. In 
goed overleg met De Nederlandsche Bank wil het kabinet streven 
naar een zodanig toezicht dat de lasten voor het kredietverlenend 
bedrijfsleven tot een minimum beperkt blijven. Ook het toezicht 
dat door de Verzekeringskamer wordt uitgeoefend op de levens-
verzekeringsmaatschappijen wordt door de MvT als van andere 
aard gezien. Dit toezicht geschiedt op grond van de Wet op het 
levensverzekeringsbedrijf en behelst onder meer het door de 
verzekeringsmaatschappij gevoerde beleid en haar financiele 
toestand. Consumenten kunnen klachten over de wederpartij 
indienen bij de minister van Economische Zaken, die beziet of dit 
aanleiding geeft tot administratief optreden. Bij de Economische 
Controle Dienst kunnen klachten wegens vermeende 
strafrechtelijke vergrijpen worden gemeld. Het voorontwerp 
voorziet dus niet in een aparte klachteninstantie zoals bij de 
WAS. I 

Kredietgevers en -bemiddelaars kunnen tegen een beslissing van 
de minister op grond van de WCK in beroep gaan bij het College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven. 
Ten slotte kent het voorontwerp een adviescommissie waarvan de 
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regeling in grote lijnen overeenkomt met die van de WCGK. De 
beiangrijkste afwijking vomit de opneming van een vertegen-
woordiger uit de kring van de kredietbemiddelaars in de advies-
commissie. 

Aangaande de coordinatie onderschrijft de commissie het 
kabinetsbesluit de primaire verantwoordelijkheid voor de nieuwe 
Wet op het consumentenkrediet bij de minister van Economische 
Zaken te ieggen. De voornaamste ovenA/eging daarbij is dat deze 
minister reeds verantwoordelijk is voor de coordinatie van het 
overheidsbeleid betreffende consumentenaangelegenheden, zodat 
de doelstelling van de WCK ook in samenhang daarmee kan 
worden gerealiseerd. 
Op zich vioeit uit deze coordinatie en verantwoordelijkheid logisch 
voort dat de minister van Economische Zaken tevens het toezicht 
uitoefent op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde. 
De commissie wil er evenwel met nadruk op wijzen dat het bank-
en verzekeringswezen reeds onder toezicht staat van De 
Nederlandsche Bank respectievelijk de Verzekeringskamer; 
wanneer de Economische Controle Dienst verantwoordelijk zou 
zijn voor het gehele WCK-toezicht zou dit betekenen dat de 
banken en verzekeringsmaatschappijen beide aan toezicht door 
twee verschillende instanties zouden worden onderworpen. Dit 
houdt onvermijdelijk een uitbreiding van de administratie in, die in 
bepaalde gevallen de vorm van een dubbele administratie kan 
aannemen. Daar staat tegenover dat, wanneer het WCK-toezicht 
op de banken en verzekeringsmaatschappijen wordt toegewezen 
aan De Nederlandsche Bank respectievelijk de Verzekerings
kamer, dit ertoe zou leiden dat al naar gelang de soort van 
kredietverlenende instantie telkens een andere instelling met het 
toezicht is belast met daaruit voortspruitende verschillen wat 
betreft de uitoefening van de toezichthoudende taak in de praktijk. 
Bovendien kan de coordinatie vanuit het Ministerie van 
Economische Zaken worden bemoeilijkt. 

Het is de commissie bekend dat nog overleg gaande is tussen de 
Ministeries van Economische Zaken en van Financien over de 
vraag weike van de twee bovengenoemde lijnen rnoet worden 
gevolgd. Daarom wil de commissie in dit stadium niet te gedetail-
leerd hierop ingaan, maar slechts haar voorkeur uitspreken om het 
Ministerie van Economische Zaken als eerste verantwoordelijke 
voor het toezicht aan te wijzen. De inrichting van dit toezicht zou 
daarbij in nauw overleg met De Nederlandsche Bank en de 
Verzekeringskamer dienen te geschieden, met name met het oog 
op het voorkomen van uitbreiding van de administratie of zelfs 
dubbele administratie van sommige kredietgevers, tenwiji deze 
organen eveneens nauw zouden dienen te worden betrokken bij 
de feitelijke uitoefening van het toezicht (bijvoorbeeld door 
delegatie van bepaalde taken). 

Het toekennen van een eerste verantwoordelijkheid voor het 
toezicht aan het Ministerie van Economische Zaken 
vergemakkelijkt het optreden van dit departement als centrale 
instantie waartoe de consument zich kan richten met klachten 
omtrent onder de wet vallende kredieten en kredietgevers. Ook 
hierbij zou, wanneer banken of verzekeringsmaatschappijen in het 
geding zijn, inschakeling van De Nederlandsche Bank 
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*) Bestaande uit de consumentenleden, 
het werknemetslid, de ondememers-
leden voorgedragen door VNO, NCW en 
het Verbond Nederlandse Groothandel en 
het onafhankelijke lid mevrouw Epema-
Brugman, 
**) Bestaande uit de ondememersleden 
voorgedragen dor KNOV en NCOV en de 
onafhankelijke leden Meulenberg, De 
Rocs, Slagter en Verkade. 
Van een oordeel over de aan de orde 
zijnde standpunten onthoudt zich het 
door VNO/NCW voorgedragen lid Rutten. 

17) Er zij op gewezen dat onlangs door 
het College van Overleg van de 
gezamenlijke banken een per instelling 
vergelijkbare ktachtenbehandelingsproce-
dure is ingesteld en dat binnenkort ook 
een foverigens niet bij de Stichting 
Consumentenklachten aangesloten) ge-
schlllencommissie voor het bankbedrijf 
operationeel zai worden. Procedure en 
commissie hebben betrekking op 
particuliere clienten, zijnde 'natuurlijke 
personen' die afnemer zijn van diensten 
en/of goederen van een bij het College 
van Overleg aangesloten instelling. 
Kredietverlening aan consumenten valt er 
dus ook onder Ook bij het postorder-
krediet zaI op korte termijn een geschil-
lencommissie van start gaan. 

respectievelijk de Verzekeringskamer gewenst zijn. Te overwegen 
ware om te zijner tijd, wanneer enige ervaring met de 
voorgestelde procedure is opgedaan, desgewenst tot de instelling 
van een aparte geschillencommissie over te gaan, waarin de 
kredietgevende en kredietnemende partijen op gelijke wijze zijn 
vertegenwoordigd 17). 
Met betrekking tot de samenstelling van de adviescommissie 
(artikel 45 van het voorontwerp) wil een deel van de 
commissie *) opmerken dat het redelijk is een plaats aan de 
(positief) geregistreerde kredietbemiddelaars toe te kennen indien 
in de WCK een meer omvattende regeling ter zake van de 
kredietbemiddeling is opgenomen dan thans het geval is. 
Dienaangaande heeft de commissie in § 4.2 enkele voorstellen 
gedaan. Indien in de WCK ter zake van de kredietbemiddeling 
niet een meer uitgebreide regeling volgens de eerder gedane 
voorstellen wordt opgenomen, wil dit deel van de commissie de 
opvatting van de Commissie Wet op het consumptief geldkrediet 
zoals verwoord in haar interimadvies van 18 oktober 1984 (zie 
bijiage 2) volgen, inhoudende dat een vertegenwoordiging van 
kredietbemiddelaars op ad hoc basis bij de advieswerk-
zaamheden wordt betrokken indien onderwerpen aan de orde zijn 
die deze branche in het bijzonder regarderen. 
Een ander deel van de commissie **) is van mening dat ter zake 
van de kredietbemiddelaars het voorstel uit het voorontwerp dient 
te worden gevolgd. Dit deel komt tot deze opvatting op grond van 
het grote aantal kredietbemiddelaars dat thans werkzaam is en op 
grond van het feit dat bij ruim de helft van de door de finan-
cieringsmaatschappijen afgesloten krediettransacties bemiddelaars 
zijn betrokken. Gelet ook op de mime taakstelling die de advies
commissie krijgt toegewezen — weIke meer omvat dan uitsluitend 
kwesties met betrekking tot de WCK (artikel 44 leden 2 en 3) -
is dit deel voorstander van een plaats voor de kredietbemidde
laars in de adviescommissie, ongeacht het al of niet in de wet 
opnemen van de door de commissie in § 4.2 gedane voorstellen. 
Opname van de kredietbemiddelaars in de adviescommissie 
betekent overigens naar het oordeel van de commissie dat de 
samenstelling van de adviescommissie, zoals thans geregeld in 
artikel 45 van het voorontwerp, dient te worden gewijzigd in die 
zin dat de vertegenwoordiging van consumentenzijde dient te 
worden versterkt. Ten slotte gaat de commissie ervan uit dat, 
gelet op de bijzondere karakteristieken van het kleingoederen-
krediet zoals op meerdere plaatsen hiervoor is aangegeven, een 
vertegenwoordiging uit deze branche in de adviescommissie 
wordt opgenomen en dat de in de WTK vermelde representatieve 
organisaties eveneens in de WCK als overlegpartners worden 
erkend. Ten aanzien van dit laatste merkt de commissie op dat 
het beginsel van de 'in overleg'-procedure die de WTK-
instellingen thans kennen ook ten aanzien van de WCK zou 
kunnen gelden. 
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7. Samenvatting 

In September 1984 heeft de staatssecretaris van Economische 
Zaken, de heer P.H. van Zeil, mede namens de ministers van 
Justitie en Financien aan de Commissie voor Consumenten-
aangelegenheden (CCA) advies gevraagd inzake een voorontwerp 
van Wet op het consumentenkrediet. 

Doelstelling 

Doelstelling van het voorontwerp is een optimale bescherming 
van de consument; een maximale bescherming wordt niet 
nagestreefd omdat dit tot een onevenredig sterke beknotting van 
de rechten en vrijheden van aanbieders zou leiden, hetgeen door 
de regering ongewenst wordt geacht in het licht van de huidige 
denkbeelden omtrent overheidsingrijpen en de daarmee gepaard 
gaande kosten voor de particuliere sector. 
De commissie onderschrijft deze doelstelling van het voorontwerp; 
versterking van de positie van de consument acht zij terecht 
wanneer er in het algemeen sprake is van ongelijkwaardigheid in 
de relatie tussen de consument en de - veelal grote - krediet-
verschaffer. Bij de keuze van de instmmenten dient wel te worden 
afgewogen of en in hoeverre de versterking van de positie van de 
consument ten koste gaat en mag gaan van die van de krediet-
verschaffer. 
De keuze voor een optimale in plaats van een maximale 
bescherming van de consument kan volgens de commissie 
begrijpelijk worden tegen de achtergrond van het door het kabinet 
in gang gezette dereguleringsproces. Deregulering kan betekenen 
dat de belanghebbenden zelf overgaan tot het stellen van regels 
in onderlinge afspraak, hetgeen op het gebied van het 
consumentenkrediet onder meer tot uiting komt in een aantal 
codes die door de kredietgevers tot stand zijn gebracht. Hoewel 
een deel van de commissie een voorkeur heeft voor wettelijke 
regelingeh, staat de commissie positief tegenover deze concrete 
vormen van zelfregulering; wel wijst zij erop dat zelfregulering 
alleen van toepassing is op de (leden van de) organisaties die de 
overeenkomst of code hebben ondertekend. In goede 
samenspraak met de branche zou volgens de commissie kunnen 
worden bezien in hoeverre aan dit nadeel tegemoet kan worden 
gekomen. 

In het kader van de doelstelling van het voorontwerp wijst de 
commissie ten slotte op de relatie tussen de privacy en de 
bescherming van de consument. Het voorontwerp bepaalt 
namelijk dat van een goed kredietgever wordt verwacht dat hij 
over genoegzame inlichtingen beschikt aangaande de krediet-
waardigheid van de kredietaanvrager. De commissie wijst er 
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daarbij op dat, hoewel zij de noodzaak van een serieus onderzoek 
naar de kredietwaardigheid van de aanvrager volledig 
onderschrijft, het de consument niet altijd welgevallig is om 
informatie over zijn privesfeer te verstrekken. Aan zorgvuldige 
behandeling en bewaking van deze gegevens moeten dan ook 
strenge eisen worden gesteld. Bovendien meent de commissie 
dat enige terughoudendheid ten aanzien van de voorschriften 
wenselijk is als de kredietbedragen lager zijn. 

Werkingssfeer 

De nieuwe Wet op het consumentenkrediet beoogt een integrale 
regeling te geven voor zowel het geld- als het goederenkrediet 
zoals tot nu toe geregeld in de Wet op het consumptief 
geldkrediet (VVCGK) respectievelijk de Wet op het afbetalings-
stelsel 1961 (WAS). Aangaande de werkingssfeer heeft de wet 
aan de vraagzijde betrekking op een^ kredietnemer die als 
natuurlijk persoon een krediet opneemt voor consumptieve 
particuliere besteding en daarbij niet beroeps- of bedrijfsmatig 
handelt. 
Aan de aanbodzijde is de wet van toepassing op kredietgevers en 
leveranciers die in de uitoefening van een bedrijf of beroep aan 
krediettransacties deelnemen. De interpretatie dat daarmee de wet 
ook van toepassing zou zijn op een onderneming die leningen 
verstrekt aan zijn personeel zou de commissie niet willen volgen. 
Deze kredietverlening wil zij van de wet uitsluiten en de wet 
alleen van kracht doen zijn voor de zuiver professionele 
kredietgever. Een belangrijke verruiming van de werkingssfeer 
ontstaat door het onderbrengen van de WTK-instellingen (zijnde 
de kredietinstellingen die onder de Wet toezicht kredietwezen 
vallen), de overheidsgelddiensten, de (levens)verzekeringsmaat-
schappijen en de gemeentelijke kredietbanken onder de nieuwe 
wet, waar deze categorieen van kredietgevers onder de WCGK 
nog een uitzonderingspositie bekleden. Wat betreft de WTK-
instellingen, zoals de algemene, de cooperatieve en de spaar- en 
hypotheekbanken, acht de commissie deze uitbreiding terecht, 
gelet op hun huidige aandeel in de kredietmarkt. Een levens-
verzekeringsmaatschappij daarentegen kan volgens de commissie 
niet als een zuiver professionele kredietverlener worden 
beschouwd; wel dient een levensverzekeringsbedrijf aan de eisen 
van de wet te voldoen indien en voor zover het een krediet 
verschaft dat als kredietverlening in de zin der wet moet worden 
gezien (zie verderop). In afwijking van het advies van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de commissie het met 
het kabinet eens dat de gemeentelijke kredietbanken rechtstreeks 
onder de wet worden gebracht wat betreft hun commerciele 
kredietverlening. Voor de sociale kredietverlening zou de 
commissie de gemeentelijke kredietbanken van de werking van 
bepaalde artikelen uit de wet willen uitsluiten. 
De commissie ondersteunt volledig het streven naar een integrale 
wetgeving voor het geld- en goederenkrediet, maar wijst er 
daarbij op dat sommige bepalingen uit de wet voor het goederen
krediet, waar veelal grote aantallen kredietovereenkomsten met 
een gemiddeld laag bedrag in het geding zijn, tot een 
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aanmerkelijke verzwaring van de voorschriften en dus ook van de 
lasten aanleiding kunnen geven. Op die punten, die verderop 
concreet zullen worden aangeduid, stelt de commissie dan ook 
een zekere versoepeling voor. 
Nu zoals gezegd ook de WTK-instellingen onder de werking van 
de wet zullen vallen, komt de vraag naar voren of het roodstaan 
op een betaalrekening (bijvoorbeeld een salarisrekening) moet 
worden beschouwd als een betalings- dan wel als een krediet-
faciliteit. In de memorie van toelichting worden verschillende 
vormen van roodstanden onderscheiden, waarbij het afhankelijk 
van de duur van de roodstand (korter of langer dan drie maanden) 
en van de aan- of afwezigheid van sancties wordt gesteld of de 
roodstand wel of niet onder de wet moet vallen. Verder wordt 
nader onderzoek aangekondigd om te bezien of de voorgestelde 
regeling het normale betalingsverkeer niet zai belemmeren. De 
commissie is het er niet mee eens dat het roodstaan onder de 
wet wordt gebracht; wel wil zij aansluiten bij de regeling voor 
registratie van toegestane debetstanden bij het Bureau Krediet 
Registratie, zoals deze per 1 januari 1984 van kracht Is. 
Overeenkomstig deze regeling moeten roodstanden die bepaalde 
kenmerken vertonen (zoals onder meer langere duur dan drie 
maanden, een limiet van f 1.000,—) bij dit bureau worden 
aangemeld. Bovendien zou zij, zoals ook de concept-EG-richtlijn 
inzake het consumentenkrediet (juni 1984) voorschrijft, in die 
gevallen een plicht tot informatie willen stellen, inhoudende dat 
de client schriftelijk in kennis wordt gesteld van het effectieve 
kredietvergoedingspercentage en van de bijkomende kosten. De 
commissie is het niet met het kabinet eens om de polisbelening 
die door levensverzekeringsmaatschappijen wordt verstrekt als een 
vorm van kredietverlening in de zin der wet te beschouwen. Wat 
betreft de hypothecaire kredieten wil een dee! van de commissie 
de concept-EG-richtlijn volgen, die voorschrijft dat alleen voor 
hypothecaire kredieten die bestemd zijn voor consumptieve 
doeleinden, en dus niet voor de aankoop of verbetering van een 
onroerend goed, de wet van toepassing wordt verklaard. Een 
ander deel van de commissie onderschrijft de In de memorie van 
toelichting venwoorde opvatting om deze kredieten — tot een 
hierna aan te duiden bovengrens - integraal onder de wet te 
brengen. 

In het voorontwerp wordt een grens van f 40.000,— voorgesteld, 
waarboven krediettransacties niet meer onder de wet vallen. De 
hoogte van dit bedrag is gelijk aan die weike momenteel onder 
de WCGK geldt. De commissie kan ermee instemmen dat ook in 
de nieuwe wet de bovengrens wordt gehandhaafd op een hoogte 
van f 40.000,-. Wat betreft de wijzigingen van dit bedrag 
spreekt de commissie een voorkeur uit voor opneming in de wet 
van de gronden voor die wijzigingen en niet, zoals in het 
voorontwerp staat, door middel van een algemene maatregel van 
bestuur. 

In tegenstelling tot de concept-EG-richtlijn wordt in het 
voorontwerp geen ondergrens opgenomen waarbeneden de wet 
niet van toepassing zou zijn. De genoemde richtlijn kent ter zake 
een grens van f 500,-. De commissie is van oordeel dat 
goederenkrediettransacties met een kredietsom beneden 
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f 2.000,— dienen te worden uitgesloten van de verplichtingen 
van artikel 26 van de wet, welk artikel aangeeft dat bij een 
transactie een akte verplicht is en aan weIke eisen een akte dient 
te voldoen. De commissie komt tot dit oordeel gelet op de grote 
aantallen goederenkrediettransacties met een relatief laag bedrag. 
Ten slotte acht de commissie het gewenst dat, om de krediet-
waardigheid van de kredietnemer te kunnen beoordelen en aldus 
overkreditering tegen te gaan, voor alle vormen van consumenten-
krediet vanaf f 500,- de kredietaanvraag wordt getoetst bij het 
Bureau Krediet Registratie. 
Het voorontwerp kent de mogelijkheid dat voor krediettransacties 
met een effectieve kredietvergoeding op jaarbasis van ten hoogste 
5% vrijstelling of ontheffing wordt verleend. Nu de commissie, 
zoals eerder aangegeven, kredietverlening door ondernemingen 
aan hun eigen personeel niet onder de wet wil laten vallen, ziet 
zij geen reden meer om deze mogelijkheid te handhaven. Zo er 
zich situaties voordoen waarin die reden wel aanwezig is, kan dit 
altijd nog op grond van artikel 56 of 57 van de wet geschieden. 
Mocht desalniettemin in de wet deze mogelijkheid gehandhaafd 
blijven, dan geeft de commissie er de voorkeur aan in de wet 
geen concreet percentage te noemen, maar een koppeling te 
leggen met een rente op de geld- of kapitaalmarkt dan wel met 
een combinatie van verschillende rentes. 

Toetredingseisen 

Het voorontwerp kent geen specifieke toetredingseisen voor 
kredietgevers. Wel moet een kredietgever eerst een vergunning 
aanvragen, die om een aantal redenen kan worden geweigerd. 
Voorts kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven en 
ook kan de vergunning worden ingetrokken. Van een goed 
kredietgever wordt ten slotte verwacht dat hij bij een 
krediettransactie van boven f 2.000,- over genoegzame 
schriftelijke inlichtingen over de kredietwaardigheid van de 
kredietaanvrager beschikt. 
De commissie heeft in algemene zin waardering voor de 
combinatie van preventieve toetsing en repressief toezicht die het 
voorontwerp biedt. Zij heeft evenwel bezwaren tegen een van de 
gronden waarop een vergunning kan worden ingetrokken, 
namelijk wanneer een kredietgever minder dan vijftig transacties 
per jaar afsluit. In plaats daarvan zou de commissie aan een 
kredietgever de eis willen stellen dat hij voor eigen rekening en 
risico moet optreden, hetgeen tot uitdrukking kan komen door 
een eis ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen van 
de kredietgever gerelateerd aan de waarde van de krediet-
uitzettingen te stellen. Ook wat betreft de deskundigheid van de 
onderneming wil de commissie verdergaande voorwaarden stellen 
inzake vakbekwaamheid en deskundigheid, toegesneden op het 
gebied van het consumentenkrediet. Voorts wil de commmissie 
het begrip 'goed kredietgever' ook toepassen in die situaties 
waarin een kredietnemer een tweede of volgend krediet 
aanvraagt; de informatie (overigens niet per se noodzakelijk in 
schriftelijke vorm) over de financiele positie van de krediet
aanvrager waarover de kredietgever beschikt, zou in die gevallen 
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in overzichtelijke vorm aan de kredietaanvrager moeten worden 
gepresenteerd, zodat deze beter in staat is zijn financiele situatie 
te beoordelen zeals die ontstaat Indian zijn aanvraag voor een 
tweede of volgend krediet zou worden gehonoreerd. 
In het voorontwerp wordt de kredietbemiddelaar slechts op twee 
punten aangesproken; ten eerste op de prospectusplicht en de 
reclamevoorschriften en ten tweede op het verbod een beloning 
of vergoeding te bedingen van een ander dan de kredietgever. 
Gelet op een van de resultaten uit een SWOKA-onderzoek, 
namelijk dat bij consumenten die een krediettransactie via een 
bemiddelaar hebben gesloten een betalingsachterstand anderhalf 
maal vaker voorkomt dan bij consumenten die direct met de 
kredietgever een transactie sluiten, zou de commissie ten aanzien 
van de bemiddelaars verdere regels willen stellen. Van een 
gevolmachtigde kredietbemiddelaar zou de commissie registratie 
en een vergunning, specifiek gericht op de bemiddelaar, willen 
eisen. Om daarvoor in aanmerking te komen dient de bemiddefaar 
te voldoen aan eisen betreffende aigemene ontwikkeling en 
vakbekwaamheid. Weigering en intrekking van een vergunning 
zouden om dezelfde redenen — voor zover van toepassing — 
kunnen geschieden als bij een kredietgever. Met betrekking tot de 
niet-gevolmachtigde kredietbemiddelaar meent de commissie dat 
de verantwoordelijkheid van de kredietacceptatie en daarmee van 
de desbetreffende risico's geheel bij de kredietgever ligt. Ten 
aanzien van de niet-gevolmachtlgde bemiddelaar zou de 
commissie daarom willen volstaan met een systeem van 
negatieve registratie van natuurlijke personen waar bij herhaling 
van misstanden sprake is. 

Krediettransactie 

In het voorontwerp wordt een aantal voorschriften ten aanzien van 
de krediettransactie gesteld. Ten eerste moet een kredlet-
overeenkomst schriftelijk worden aangegaan en door beide 
partljen ondertekend. De commissie acht deze eis niet 
noodzakelljk bij goederenkrediettransacties beneden de 
f 2.000,—. De gegevens die in een akte moeten worden 
opgenomen komen bij deze transacties ook naar voren in onder 
meer de bestelbon, de orderbevestlging en de catalogus. In de 
tweede plaats stelt de minister de ten hoogste toegelaten krediet-
vergoeding vast. Het principe van het maximumtarief, dat ook 
thans reeds in de WCGK functioneert, dient ertoe om het 
aanvaarden van te hoge risico's door de kredietgever en het 
opieggen van te hoge lasten aan kredietnemers tegen te gaan. 
Voorts wordt om zogenoemde loktarieven te voorkomen in het 
voorontwerp een afgeleid maximum ingevoerd: gedurende vijf jaar 
moet er een vaste verhouding zijn tussen een variabele krediet-
vergoeding (bij bijvoorbeeld doorlopend krediet) en de maximale 
kredietvergoeding. De commissie kan zich vinden in het 
handhaven van het principe van het maximumtarief als een van de 
Instrumenten om overkredltering tegen te gaan. Zij ziet het 
maximumtarief daarbij als een plafond en niet als een prijs-
beheerslngslnstrument. De commissie wenst voorts meer 
duidelljkheid over de wljze waarop het aanpassingssysteem van 
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het maximumtarief wordt ingericht: weike kostencomponenten 
spelen daarin een rol, wat is het relatieve gewicht van elk der 
componenten en op weIke wijze wordt rekening gehouden met 
verschillen in looptijd en omvang van het krediet, dit laatste onder 
meer met het oog op de specifieke kostenstructuur van het 
(klein)goederenkrediet. De commissie gaat ervan uit dat hierover 
nog overleg wordt gevoerd met de betrokken organisaties. De 
commissie heeft overwegende bezwaren tegen het hierboven 
aangeduide afgeleide maximum. In plaats daarvan stelt zij voor in 
de wet te bepalen dat van een goed kredietgever wordt venwacht 
dat hij een variabele kredietvergoeding zai aanpassen naar gelang 
de ontwikkeling van de geldmarktrente en wel naar rato van het 
gewicht dat de geldmarktrente in de kredietvergoeding van het 
doorlopend krediet heeft. 

Aangaande het verbod tot boeterente bij vervroegde aflossing 
waarvoor geheel of gedeeltelijk een nieuw krediet wordt 
opgenomen (oversluiting), stelt de commissie voor voor de gehele 
markt van consumentenkrediet een provisieregeling te doen 
gelden zoals de Vereniging van Financieringsondernemingen in 
Nederland ter zake heeft afgekondigd. Indien dit bij of krachtens 
de wet niet mogelijk is, is een deel van de commissie van 
oordeel dat het verbod tot boeterente bij oversluiting dient te 
worden gehandhaafd, terwiji een ander deel van de commissie 
hiertegen onoverkomelijke bezwaren heeft. 
Een derde voorschrift ten aanzien van de krediettransactie is de 
beperking die aan de realisering van zakelijke zekerheid wordt 
gesteld. In geval van goederenkrediet mag aan de kredietgever of 
de leverancier tot zekerheid van de nakoming van de verbintenis 
alleen de eigendom worden overgedragen respectievelijk 
voorbehouden van een zaak waarvan ingevolge de transactie het 
genot aan de kredietnemer wordt verschaft. Analoog mag bij een 
geldkrediet slechts de eigendom van een zaak worden 
overgedragen die door de kredietnemer met het geleende geld is 
aangeschaft. De commissie heeft uit nadere inlichtingen begrepen 
dat dit artikel geen betrekking heeft op de vestiging van 
hypotheek of het geven van vuistpand. Deze uitsluiting dient 
volgens de commissie duidelijker tot uitdrukking te komen. 
Ten slotte wordt in het voorontwerp een aantal bedingen 
genoemd die in een kredietovereenkomst onwenselijk worden 
geacht en daarom worden verboden. Met het verbod tot 
eenzijdige tussentijdse verhoging van de kredietvergoeding kan de 
commissie zich akkoord verklaren indien en voor zover de 
interpretatie wordt gevolgd die zij eerder heeft gegeven aan de 
maximumkredietvergoeding en het afgeleide maximumtarief Wat 
betreft het verbod tot koppelverkoop wil de commissie in geval 
van hypothecaire kredieten dit verbod zo lezen dat het de vrijheid 
van de kredietnemer is zijn onderpand te verzekeren waar hij wil, 
tenzij het een verzekeraar betreft die redelijkerwijze niet door de 
kredietgever kan worden aanvaard. Een deel van de commissie 
wil voorts een uitzondering op het verbod tot koppelverkoop 
toestaan waar het gaat om het aanhouden van een betaal-
rekening bij de kredietverlenende instantie, zodat een betalings-
probleem vroegtijdig kan worden gesignaleerd. Een ander deel 
van de commissie acht het een onnodige inperking van de 
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vrijheid van de consument cm een betaalrekening aan te houden 
respectievelijk een krediet op te nemen daar waar dat voor hem 
het voordeligste is. Aangaande de mogelijklieden tot 
onmiddellijke opeisbaarheid van de vordering merkt de commissie 
op dat zij bij hypothecaire kredieten een meer met de gangbare 
praktijk in overeenstemming zijnde regeling wenselijk vindt. Bij 
overlijden van de kredietnemer zou de commissie de 
overeenkomst als beeindigd willen beschouwen en in geval van 
faiilissement wil zij een regeling in de Faillissementswet 
bepleiten. 
In de concept-EG-richtlijn is een bepaling opgenomen, 
inhoudende dat wanneer een kredietgever en een leverancier 
samenwerken de kredietgever medeaansprakelijk is wanneer de 
leverancier ondeugdelijk levert. Een deel van de commissie is van 
opvatting dat een bepaling met deze strekking ook In het 
voorontwerp dient te worden opgenomen, en wel op grond van 
klachten van de consument dat hij wel aan zijn betalingsverplich-
tingen moot voldoen, terwiji de leverancier niet of ondeugdelijk 
levert. Een ander deel van de commissie spreekt zich uit tegen 
medeaansprakelijkheid van de kredietgever, onder meer omdat dit 
deel niet inziet waarom een consument die op krediet koopt meer 
mogelijkheden tot verweer zou moeten kennen dan de consument 
die contant betaalt. 

Coordinatie en toezicht 

Aangaande de coordinatie onderschrijft de commissie het 
kabinetsbesluit de primaire verantwoordelijkheid voor de nieuwe 
Wet op het consumentenkrediet bij de minister van Economische 
Zaken te leggen. Op zich zelf vioelt hieruit voort dat deze minister 
tevens het toezicht uitoefent op de naleving van het bij of 
krachtens de wet bepaalde. De commissie wijst er evenwel op 
dat het bank- en verzekeringswezen reeds onder toezicht staat 
van De Nederlandsche Bank respectievelijk de Verzekerings-
kamer. Daarom spreekt de commissie haar voorkeur uit voor de 
minister van Economische Zaken als eerste verantwoordelijke voor 
het toezicht, waarbij de inrichting in nauw overleg met De 
Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer dient te 
geschieden, weike organen tevens nauw betrokken zouden 
dienen te worden bij de feitelijke uitoefening van het toezicht. Tot 
de minister van Economische Zaken kunnen de consumenten ook 
hun klachten richten, waarbij de commissie in overweging geeft 
om te zljner tijd desgewenst tot de instelling van een aparte 
geschillencommissie te komen. Met betrekking tot de in te stellen 
Adviescommissie Consumentenkrediet wil een deel van de 
commissie alleen een piaats daarin toekennen aan de (positief) 
geregistreerde kredietbemiddelaars Indian in de nieuwe wet een 
meer omvattende regeling ter zake van de kredietbemiddeling is 
opgenomen dan thans het geval is. Indien in de wet niet een 
regeling aangaande kredietbemiddeling wordt opgenomen zoals 
voorgesteld door de commissie, zou volgens dit deel een 
vertegenwoordiging van de kredietbemiddelaars op ad hoc basis 
bij de advleswerkzaamheden kunnen worden betrokken wanneer 
onderwerpen aan de orde zijn die deze branche In het bijzonder 
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regarderen. Een ander dee! van de commissie wil, gelet op het 
aantal werkzame kredietbemiddelaars en de omvang van hun 
bemiddelingsactiviteiten en mede gelet op de mime taakstelling 
van de adviescommissi^, wel een plaats aan de krediet
bemiddelaars in de adviescommissie toekennen, ongeacht het al 
of niet in de wet opnemen van de door de commissie ter zake 
van de kredietbemiddelaars gedane voorstellen. 
Ingeval aan kredietbemiddelaars een plaats zou worden 
toegekend, is de commissie van opvatting dat de samenstelling 
van de adviescommissie een andere zou moeten zijn dan thans in 
het voorontwerp voorgesteld. Tot slot gaat de commissie ervan uit 
dat in de adviescommissie ook een vertegenwoordiging van het 
kleingoederenkrediet en van de WTK-instellingen wordt 
opgenomen. 

s-Gravenhage, 2 mei 1985. 

W.J. Slagter, 
voorzitter. 

H.C. Lambregts, 
secretaris. 
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Bijiage 1 

S Ministerie van EconoTnische Zaken 

t-Grav«nhage, 

Kenmerk 
>orfciasnr. (070) 

'ebouw 

Onderwerp 

,De Commlssle voor Consunenten-
aangelegenheden, 
Postbus 90405, 
2509 liK 's-GRAVENHAGE. 

28 September 1984 
POR/C/PCV 
1284/IV/416 
814931/tst.18 

voorontwerp-Wet op het 
consvunentenkredlet 

Mede namens de Ministers van Justltle en van FlnanclSn doe 
Ik 0 hl6rblj het bovenvermelde voorontwerp en de daarblj behoren^ 
de toelichting toekoznen met het verzoek daarover advles ult te 
brengen. Ik zou het op prljs stellen Uw advles blnnen zes maanden 
na dagtekenlng van deze brief te oogen ontvangen. Ik verwljs In 
dlt verband naar mljn brief aan de Algemeen Secretarls van de 
Soclaal-Economlsche Kaad d.d. 26 junl 1984, kenmerk 1284/IV/245. 

Voor de goede orde merk Ik nog op dat Ik ook de Commlssle 
Wet op het consumptlef geldkredlet om advles vraag. Ik heb ver-
nomen dat deze Commlssle zeer spoedig advles zal ultbrengen zodat 
O dlt In Ow advles kunt betrekken. 

DE STAATSSECRETAiaS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

?05Ti<ir»s: 

(P.H. van Zell) 

51 



Bijiage 2 

Ministerie van Economische Zaken 

De Commissie voor 
Consumentenaangelegenheden, 
Postbus 90405, 
2509 LK 's-GRAVENHAGE. 

's-Gravenhage. 
)ir.-Gen.^)ttS3«!k 

Kenmerk 
Doorkiesnr. (070) 

Gebouw 

Ondenwerp 

. /. 

31 . OKI 1984 

POR/C/CK 
1284/IV/549 
814931 

advies voorontwerp 
Wet op het Consumentenkrediet 

Hierbij doe ik U een advies toekomen van de Commissie Wet 
op het consumptief geldkrediet inzake het voorontwerp van Wet 
op het Consumentenkrediet. De Commissie heeft mij verzocht dlt 
advies aan U ter kennis te brengen opdat U zo nodig daarmede in 
Ow werkzacunheden rekening kunt houden. 

Zoals de Commissie zelf stelt betreft onderhavig advies een 
eerste, meer globale beschouwing; de Commissie zal de komende 
maanden meer diepgaand op het voorontwerp ingaan, hetgeen naar 
verwachting zal resulteren in een nader uit te brengen eindadvies. 

DE STAATSSECRETARIS VAN/ECONOMISCHE .ZAKEN, /EC( 

i B U M n v a n N O -

IClPr. B«a(ri(taan7 

Postadres: 
PositMj* 20101 

2500 EC 's-Gravcnhags 

Taialoon 
(70)798911 

T«t«gf«fn«lttt 
•ctagv 

31099K2anl 
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COMMISSIE WET OP HET CONSUMPTIEF GELDKREDIET 

Voorzit ter: 
Prof. Dr. P.B. Boorsma 

WCG 277A 

' S-GRAVENHACE, 3 8 . 3 0 . ' 8 4 

Secretarls: 

Mr. M. de Vos 

Adres Bureau der ConmlssJo-

Hlnlsterle van Economlsche Zaken 
Gebouw "Bellevue", 2de etage 
Konlngln Julianapleln 3 
2595 AA • s-GRAVENHAGE 
Tel.: 070-81.49.31, tst. 29/27 

Aan: 
De Staatssecretaris van 
Economlsche Zaken 
P.H. van Zeil 
Bezuldenhoutseweg 30 
's-Gravenhage 

Naar aanleiding van Uw adviesaanvraag d.d. 28 September 1984 inzake het 

onlangs uitgebrachte-voorontwerp van Wet op het Consumentenkrediet, doet 

de Commissie U toekomen een eerste, meer globale beschouwing aangaande 

het voorontwerp. Daarin stelt zij die elementen centraal waarvan de 

Commissie van mening is dat het dienstig is haar oordeel ter kennis te 

brengen van de vaste SER-Commissle voor consumentenaangelegenheden 

(C.C.A.), alvorens deze beglnt met de beraadslaging en consultatie van 

externe groeperingen. De Commissie verzoekt U dan ook de C C A . van 

onderhavig advies spoedig in kennis te stellen. 

Onderhavige reactie zal vanzelfsprekend vervolg krijgen in een uitge-

breid advies waarin de Commissie omtrent de algemene en subdoelstel-

lingen van de wet alsmede omtrent de diverse beleidsinstrumenten als ook 

de onderlinge consistentie daarvan, haar oordeel zal geven, welk advies 

U naar verwachting binnen de in de adviesaanvraag genoemde periode van 

zes maanden zal bereiken. 

Allereerst wil de Commissie opmerken in zoverre positief tegenover het 

voorontwerp te staan dat het een toegankelijk en inzichtelijk stuk vormt 

waarin voorgestane beleidsinstrumenten voldoende analytisch zijn onder-

bouwd en tot een evenwichtig geheel zijn samengebracht, waarbij ten 

algemene recht is gedaan aan de diverse bij kredietverstrekking aan 

consumenten betrokken partijen. 

De Commissie heeft voorts tot haar genoeqen geconstateerd dat het 

voorontwerp voorziet in het voortbestaan van een adviescommissie analoog 
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aan de bij artikel 54 van de Wet op het consunptief geldkrediet 

ingestelde connnissie. Op deze wijze is gewaarborgd dat in de beleids-

voorbereiding en -vorming het standpunt wordt betrokken van die orga-

nisaties die, weliswaar vanuit verschillende achtergronden zeer nauw bij 

de kredietverlening aan consunenten zijn betrokken. In dit verband nerkt 

de Connissie wel op dat het toekennen van een zetel aan 

kredietbeniddelaars heroverweging verdient. De Comnissie vermag voorals-

nog niet in te zien welke bijzondere waarde dit lidnaatschap heeft, 

gelet op de representativiteit en de brede vertegenwoordiging van de 

overige leden. Bovendien heeft het doen opnemeh van een 

vertegenwoordiger van deze branche in het voorliggende geval het 

discutabel geinaakt of sprake is van een voldoende evenwichtig 

sanengestelde comnissie. De Connissie neent er dan ook goed aan te doen 

on - evenals in haar advies van H januari 1983 - voor te stellen on een 

vertegenwoordiging van kredietbeniddelaars op ad-hoc basis in de advies~ 

werkzaanheden te betrekken, indien onderwerpen aan de orde zijn die deze 

branche in het bijzonder regarderen. Aldus kan het aantal leden van de 

advies-connissie worden gereduceerd tot acht. 

Met betrekking tot de in het voorontwerp opgenomen bevoegdheid om de ter 

zake van een kredietovereenkomst in rekening te brengen vergoedingen te 

maxineren (zgn. naxinun-tarief) merkt de Comnissie op dat het dienaan-

gaande in het algemeen deel van de Memorie van Toelichting gestelde in 

hoofdlijnen de in het advies van de Comnissie d.d. 28 September 1984 

gestelde vraag aangaande uw filosofie wat betreft het met dit beleids-

instrunent te dienen belang beantwoordt. Ondanks de duidelijkheid welk 

in het voorontwerp is gegeven omtrent de wens de vaststelling van het 

maximum-tarief te bezigen ter plafonnering van de daximaal in rekening 

te brengen kredietvergoeding en niet als instrunent van prijsbeheersing, 

acht de Commissie echter de wijze van vaststelling van de hoogte van dit 

tarief in die zin onvoldoende expllciet bepaald dat uit het gestelde 

niet gedestilleerd kan worden op grond van welke gegevens en aan de hand 

van welke norroen het tarief wordt vastgesteld c.q. de noodzaak tot 

bijstelling daarvan wordt beoordeeld. Aldus bestaat het gevaar dat 

ondanks de aanwezige helderheid waar het de beleidsnotieven betreft, in 

de uitwerking de wet onvoldoende richtinggevend zal kunnen blijken te 

zijn. 
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Tot slot merkt de Conunissie op dat ten aanzien van de bepalingen aan-

gaande de gemeentelijke Icredietbanken (GKB's) het voorontwerp er bij 

gebaat zou zijn geweest indien meer diepgaand een visie zou zijn ge-

schetst op die werkzaamheden van deze instellingen waarvoor de reguliere 

kredietgevers uit kostenoogpunt onvoldoende interesse hebben om deze in 

de bedrijfsvoering te implementeren. Aldus zou meer inzicht hebben 

kunnen ontstaan in de redenen om de GKB's te positioneren in het terrein 

van kredietverlening als in het voorontwerp is geschied. Meer in het 

bijzonder acht de Commissie een dergelijke visie gewenst on te kunnen 

beoordelen of de toegedachte taakstelling waar het de niet commercieel 

geinitieerde werkzaamheden betreft, zich logisch verhoudt tot de in het 

voorontwerp opgenomen uitzonderingspositie op onderdelen, dan wel dat 

deze bijzondere bevoegdheden uitbreiding of juist beperking behoeven. 

Zoals in bovenstaande reeds gesteld verzoekt de Conunissie 0 onderhavig 

advies ter kennis te brengen aan de SER-Commissie voor consumentenaan-

gelegenheden. 

De Secretaris, De Voorzitter, 
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Bijiage 3 

Nassaulaan 12 
's-Gravenhage 

Postbus 30435 
2S00 GK 's-Gravenhage 

Telefoon (070) 624721 

Toestel 2 8 6 

Telex 34381 

Ons kenmerk 

MAV/50996 f 
Onderwerp 

voorontwerp wet 
op het consumenten-
krediet 

VERENIGING 
VAN 
NEDERLANDSE 
GEMEENTEN 

Aan de Commissie voor economische 
aangelegenheden van de Sociaal 
Economische Raad 

Postbus 90405 

2509 LK "S-GRAVENHAGE 

Uw kenmerk Datum 

11 februari 1985 
Bijiage (n) 

1 

Hierbij zenden wij U een afschrift van ons commentaar op het 

bovenvermelde voorontwerp van wet. 

VERENIGING 
VAN 

NEDERLANDSE /GEMEENTEN 

/, 
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Nassaulaan 12 
'3-Gravenhage 

Postbus 30435 
2500 GK 's-Qravenhage 

Telo(oon(070)624721 
Toestel 2 8 6 

Telex 34381 

AFSCHRIFT 

Ons kanmerk 

M A V / 5 0 9 9 6 

Ondarwerp 
voorontwerp wet op 
het consumentenkrediet 

VERENIGING 
VAN 
NEDERLANDSE 
GEMEENTEN 

(VNG) 

DB/85/16 
SoZa 85/016 

Aan de Staatssecretaris van 
Economische Zaken 

de heer P.H. van Zeil 

Postbus 20101 

2500 EC "S-GRAVENHAGE 

Uw kanmark Datum 

POR/CFCV 1284/IV/481 11 februari 1985 
Uwbrralvin Bi|laga (n) 

84-10-05 

Naar aanleiding van Uw verzoek om advies over het bovenvermelde 

voorontwerp met toelichting, berichten wij U dat het ons in 

de eerste plaats is opgevallen dat het voorontwerp de dienst-

verlening van de volkskredietbanken opvat als de uitoefening 

van een beroep of bedrijf. Voorts beziet het de gemeenten met 

een kredietbank als houders van bedrijven. Hiermede hebben 

wij een tweetal verschuivingen aangegeven, namelijk van de 

sociale dienstverlening in de richting van consumentenbeleid, 

terwijl tevens de gemeenten nu worden aangemerkt als private 

ondernemers althans daarmee worden gelijkgesteld. 

In deze brief spreken wij van gemeentelijke kredietbanken, 

waarbij het nodig is om te bedenken dat burgemeester en wet-

houders op grond van een kredietreglement de leningen ook 

rechtstreeks ten laste van de begroting kunnen verstrekken. 

Het functioneren van de gemeentelijke kredietbanken is vooral van 

sociale aard. Zij zijn in beginsel beschikbaar voor alle inge-

zetenen om krediet te krijgen, veelai ook normale kredieten. 

Gebleken is dat hiervan een preventieve werking uitgaat bij het 

bestrijden van de woeker. Voor zover een gemeentelijke krediet

bank ook normale kredieten verleent, zijn de ingezetenen minder 

aangewezen op bijvoorbeeld kredietbemiddelaars en kan zij 

blijkens de ervaringen beter waken tegen de overkreditering van 

ingezetenen. 
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Ook is gebleken dat de gemeentelijke kredietbanken de ruimte 

behoeven om snel en gemakkelijk te kunnen aanpassen aan gewijzig-

de omstandigheden, zoals bij de recente groei vari de groepen, die 

een vergroot risico meebrachten voor kredietverlening en bij het 

tegengaan van de woeker door malafide schuldbemiddelaars in de 

jaren na 1970. 

Het preventieve werk van de gemeentelijke kredietbanken werd, 

zoals U bekend, in 1932 gesteund door de Geldschieterswet , die 

een vergunning eiste voor particuliere kredietgevers. In 1981 

werd de wet aangevuld met een verbod voor particulieren om tegen 

betaling te bemiddelen in schulden. Ook toen heeft de wetgever 

het sociale doel van de gemeentelijke kredietbanken erkend door 

vast te leggen dat dit verbod niet geldt voor gemeenten e.g. 

gemeentelijke kredietbanken. 

Dit voorontwerp houdt onzes inziens niet, althans zeer onvoldoen-

de, rekening met het sociale doel van de gemeentelijke krediet

banken. Wij hebben dan ook grote bezwaren tegen het voorgestelde 

wettelijke regime dat nog zal worden aangevuld met uitvoerings-

voorschriften, onder andere omdat door dit regime een snelle en • 

soepele aanpassing aan zich wijzigende omstandigheden wordt 

bemoeilijkt. 

De reglementen op de gemeentelijke kredietbanken worden vastge-

steld door de gemeenteraden op grond van de gemeentewet. Dit 

houdt tevens in dat op het functioneren van de gemeentelijke 

banken een publiekrechtelijk regime van toepassing is, zoals voor 

openbare lichamen bestaat. De gemeenteraden zijn de eerst aange-

wezenen om toezicht op deze banken uit te oefenen.' 

Wij hebben er bezwaar tegen dat de gemeenten volgens dit voor-

stel: 

- een vergunning van de minister van economische zaken nodig 

hebben voor het exploiteren van een kredietbank; 

- zij moeten voldoen aan regels van kredietaanbieding, zoals 

verplicht prospectus, vermelding effectief reritepercentage; 

- zij moeten voldoen aan regels voor de kredietovereenkomst, 

aktevereiste, beperkingen aan te stellen zekerheden; 

- onderworpen zijn aan administratieve sancties en 

- aan strafbepalingen. 

°) Later Wet op het consumptief geldkrediet. 
"'), Uitgezonderd voor advocaten, accountants e.d. 
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Het is inimers onnodig en onjuist om een apart vergunningensysteem 

voor gemeentelijke banken te introduceren, waaraan de minister 

voorwaarden kan verbinden, naast het publiekrechtelijk regime 

dat er voor de gemeenten bestaat. Om diezelfde redenen zijn 

de in het voorstel genoemde voorschriften voor de gemeentelijke 

kredietbanken onnodig en ook praktisch ongewenst. Sommige zaken, 

zoals de prospectus, vermelding effectief rentepecentage, de 

overeenkomst of de beschikking, aktevereiste of mededeling van de 

beschikking behoren onzes inziens door de gemeenteraad te worden 

geregeld in de verordening. 

In het oog moet ook worden gehouden dat de gemeenten door hun 

banken sociale kredieten verlenen, waarbij het bestuur zijn 

beslissingen enerzijds zal afstemmen op de individuele omstandig-

heden van de aanvrager en anderzijds moet afwegen dat het over-

heidsgeld uitleent. 

Dit betekent tevens dat de gemeentelijke kredietbanken niet 

beperkt moeten worden in het stellen van voorwaarden en in 

de rechtsmiddelen om de geldlening terug te vorderen. De besturen 

zullen doorlopend handelen met inachtneming van de algemene 

beginselen van bestuur zoals dat van alle overheidsorganen 

wordt verlangd. Hiermede hebben wij al genoegzaam aangegeven 

dat het regime dat in dit voorstel is ontwikkeld voor particu-

liere kredietverleners, niet geeigend is voor de kredietbanken 

van de gemeenten. Dit geldt eveneens voor de administratieve 

sancties en niet in de laatste plaats voor de strafbedreiging. 

De besturen van de banken vervullen hun functie door keuze. 

Dit houdt tevens in dat hun beleid politiek moet worden beoor-

deeld door de gemeenteraad. 

Zoals wij trachten aan te geven, komen de gemeentelijke krediet

banken doorlopend in contact met financiele moeilijkheden van 

ingezetenen, die veelal zijn ontstaan door geldleningen. De 

dienstverlening. in deze gevallen is arbeidsintensief en kost 

mitsdien veel geld, wij hebben ons afgevraagd of dit voorontwerp 

voldoende middelen bevat om deze problemen te voorkomen of 

te verminderen. 
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Het ligt in het voornemen om de Wet op het afbetalingsstelsel 

en de Wet op het consumptief geldkrediet te vervangen door 

een wet. 

Hierdoor komt de positie van de kredietbemiddelaars duidelijker 

aan de orde. Dit zijn vaak winkeliers of handelaren in roeren-

de zaken, die vroeger zelf rechtstreeks op afbetaling leverden, 

maar nu bemiddelaars zijn van een financieringsmaatschappij. 

Zij hebben dubbele belangen doordat zij een artikel verkopen 

en bemiddelen bij het verkrijgen van krediet, waarvoor zij 

provisie ontvangen van de financieringsmaatschappij. De bemid

delaars dragen geen risico. Het ligt voor de hand dat de bedoel-

de maatschappijen de aanvragen die hun door deze agenten worden 

aangeleverd ook om relatie-overwegingen niet gaarne afwijzen. 

Daarnaast zijn er zelfstandig gevestigde kredietbemiddelaars, 

die zich vaak tevens bewegen op het gebied van de assurantie-

bemiddeling en daardoor contact hebben met een financierings

maatschappi j , die veelal nauw verbonden is met een verzekerings-

maatschappij. 

Onzes inziens zouden er aan de kredietbemiddeling stringentere 

eisen gesteld kunnen worden. Het beste is als de aanvragers 

zich persoonlijk en rechtstreeks tot de financieringsmaatschap

pi j wenden. 

Bij enkele artikelen maken wij nog de volgende opmerkingen: 

- Artikel 42, lid 1, moet luiden: 

"Het in artikel 41, eerste lid, bedoelde verbod is niet van 

toepassing op:" 

- Artikel 58 biedt de mogelijkheid om ten aanzien van inhoud 

en werking van deze wet ingrijpende wijzigingen bij algemene 

maatregel van bestuur door te voeren. 

Tweeentwintig artikelen of onderdelen daarvan kunnen bij 

algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. Niet in alle 

gevallen is de snelheid van doorvoeren van wijzigingen van 

belang voor een adequaat functioneren van deze wet. 

Het gaat onzes inziens te ver dat ook de status van de Advies-

commissie aldus wordt geregeld (zie artikel 50). 
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0ns eindoordeel is dat het nodig is om uitdrukkelijk in de 

wet vast te leggen dat zij niet van toepassing is op gemeenten 

of gemeentelijke kredietbanken. Ten aanzien van de kredietbemid-

deling zou bezien kunnen worden of stringentere eisen mogelijk 

zijn. 

Wij vertrouwen U voldoende te hebben ingelicht. 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de Commissie voor 

consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad 

en de Adviescommissie wet op het consumptief geldkrediet, die 

U eveneens om advies hebt gevraagd. 

Voorts zenden wij een afschrift aan de minister van binnenlandse 

zaken. 

VERENIGING 
VAN 

NEDERLANDSE/ GEMEENTEN 
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Bij lege 4 

Gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezeri met betrekking tot 
schuldsanering, schuldbemiddeling en schuldregeling. 

1. Begripsaanduiding 
Te verstaan is onoer 
- schuldsanering : het volledig oplossen van een schuldenpakket door het verstrek-

ken van een saneringskrediet; 
- schuldbemiddeling: het volledig oplossen van een schuldsituatie door het bemiddelen 

tot een regeling met schuldeisers en anderen zonder zelf krediet 
te verlenen; 

- schuldregeling : het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van 
schulden. Schuldregeling is dus een verzamelnaam en omvat 
aldus (mede) schuldbemiddeling en schuldsanering. 

N.B. Aldus kunnen bij schuldregeling vaak situaties ontstaan waarbij schuld
bemiddeling ^n schuldsanering naast elkaar worden toegepast. 

2. Een verzoek tot schuldregeling wordt door een volkskredietbank altijd in behandeling 
genomen. 

3. Na een globale analyse van een schuldenpakket en van de mogelijkheid tot schuld
regeling wordt door de bank besloten tot het al dan niet voortzetten van een poging 
tot schuldregeling. 

4. Indien wordt besloten geen verdere pogingen tot schuldregeling in het werk te stellen, 
wordt daarvan aan betrokkene mededeling gedaan met vermelding van de argumenten 
die tot dat besluit hebben geleid. 

5. Indien wordt besloten een poging tot schuldregeling voort te zetten, wordt daarvan 
mededeling gedaan aan betroRkenen hn aan scnuldeisers. 

6. Van schuldeisers wordt verlangd dat zij - voor de periode waarin een schuldregeling 
wordt opgezet - het schuldenpakket niet verder verzwaren met (vertragings-)rente en 
(invordenngs-)kosten. 

7. Een volkskredietbank verleent geen medewerking aan schuldregelingen, die slechts 
oplossing van een deel van de schulden tot gevolg hebben. 

8. Ter delging van een schuldenlast dient in principe volledige aflossingscapaciteit van de 
schuldenaar door deze te worden ingebracht. 

9. Een schuldenaar zal in principe niet langer dan ten hoogste drie jaren zijn volledige 
aflossingscapaciteit ter delging van schulden moeten inbrengen. 

10. In het geval een schuldsaneringskrediet wordt verstrekt, is voor delging van schulden 
in principe maximaal beschikbaar: het equivalent van een krediet van 36 x de maande-
lijkse aflossingscapaciteit van de schuldenaar. 

11. In zoverre met een saneringskrediet de schulden niet volledig betaald kunnen worden, 
zal aan de schuldeisers een zogenaamd percentagevoordeel worden voorgelegd. 

12. Volkskredietbanken kiezen als uitgangspunt voor gelijkberechtiging van schuldeisers. 
13. Ter bescherming van alle partijen wordt bij schuldregeling altijd een "S-melding" dopi 

gegeven aan het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. 
14. De kosten van schuldbemiddeling worden door de volkskredietbanken niet of slechtj 

ten dele in rekening gebracht. 
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J.Jl\. fUKi 2S9* AW Ox H.>a 

Commissie voor Consumentenaangelegenheden 250?u<^w?tMd 
Werkgroep Consumptief Krediet en Afbetalingsstelsel T.i»foon070-8i43«t 

Talo 32377 Mr nl 
Talagnnudm SECORAAO 
Pongire 33.32.81 

0ns kcnmtrit Oatum 

V.9086 Gr/vth 27 november 1984 

Bij brief van 28 September 1984 heeft de staatssecretaris van Economische 
Zaken mede namens de ministers van Justitie en van Financien de SER-Com-
missie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) advies gevraagd inzake een 
voorontwerp-Uet op het consumentenkrediet. Dit voorontwerp met de daatbij 
behorende memorie van toelichting is als bijlage bij deze brief opgenomen. 
In een eerdere brief heeft de staatssecretaris te kennen gegeven het 
van belang te achten dat een aantal met name genoemde organisaties gehoord 
wordt, zodat ook hun opvattingen bij de advisering door de CCA kunnen 
worden betrokken. Ook de Werkgroep Consumptief Krediet en Afbetalings
stelsel, in wier handen de CCA de voorbereiding van het concept-advies 
heeft gelegd, stelt dit op prijs; zij heeft aan deze lijst bovendien 
nog enkele organisaties toegevoegd. De organisaties die in de gelegenheid 
worden gesteld van hun opvattingen blijk te doen geven, zijn op bijgaande 
lijst vermeld. 

Het is daarom dat ik u Mil verzoeken op de vragen die door de werkgroep 
zijn geformuleerd (zie bijgaande vragenlijst), antwoord te geven. Uiteraard 
staat het u vrij ook een reaktie te geven op specifieke elementen uit 
het voorontwerp die niet in de aan u gestelde vragen zijn vervat en die 
u wel van belang acht voor uw organisatie. Gelet op de snelheid die geboden 
is bij de voorbereiding van het concept-advies, wil ik u vragen zo mogelijk. 
vddr 11 december a.s. - op welke dag de werkgroep weer vergadert - doch 
uiterlijk voor 24 december a.s. uw antwoorden te zenden aan de secretaris 
van de werkgroep, drs H. van der Graaff, Bij hem kunt u ook eventuele 
nadere informatie inwinnen. 

//•To . ̂ ^ ^ ^ - A—^U,,,^ 

mevr. drs M. Epema-Brugman, 
voorzi t ter . 

b i j l . 
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Sociaal-

Commissie voor Consumentenaangelegenheden 

J-li L Raad 

Lijst van aangeschreven organisaties 

1. Contactorgaan Consumentenkrediet 

2. Nederlandse l/ereniging van Levensuerzekeringsmaatschappijen 

3. Nederlandse Postorderbond 

4. Nederlandse Vereniging van Credietgevende Oetailhandel 

5. Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs 

6. Unie van Assurantie-tussenpersonen 

7. Vereniging voor de Effectenhandel 

8. Nederlandse Vereniging voor Volkskredietbanken 

9. Bureau Krediet Registratie 
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SER Sociaal-
Economische 
Raad 

Vragenlijst Contactorgaan Consumentenkrediet 

1. In het voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet wordt voorgesteld 

een gedeelte van het rekening-courant-krediet onder de wet te brengen. 

Welke problemen verwacht u hiervan voor de handelsbanken? Wegen de 

(eventuele) voordelen op tegen de (eventuele) nadelen? Is er - voor 

zover noodzakelijk - een betere oplossing denkbaar? Denkt u dat het-

geen op pp. 84-86 van de Algemene Toelichting vermeld staat adequaat 

is om kredietverlening te onderscheiden van het negatieve betalings-

verkeer? Zo nee, welke criteria zouden dan moeten gelden? 

2. Tot welke knelpunten leiden de verschillende wettelijke regimes van 

WCGK, de WAS en de WTK in de praktijk? Lost de eenheid van wetgeving 

en toezicht die het voorontwerp presenteert, deze knelpunten op een 

bevredigende wijze op? 

3. Uerwacht u problemen en zo ja welke, met de toepasselijkheid van de 

WCK op de door uw instellingen verleende consumentenkredieten? Bijv.: 

- de beperkingen van zakelijke zekerheden (art. 36 e.v.) 

- direkte opeisbaarheid bij rekening-courant-kredieten (art. 28 c) 

- verboden bedingen in art. 28 

- eventuele dubbele administratie voor kredieten boven en bene.den 

de maximum grens van / 40.000, — . 

4. Wat is uw opvatting omtrent het maximumtarief (de principiele wense-

lijkheid en de aard)? 

5. Het begrip "goed kredietgever" (art. 24) wordt uitgebreid tot de ge-

hele markt van consumentenkrediet. Zijn de normen dienaangaande uit 

de Erecode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Neder-

land voor uw instellingen passend? 
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6. Acht u de minimum-transaktie-eis (art. 14, lid 2, onder d) voldoende 

adequaat om niet-professionele kredietggvers van de markt te weren? 

Of acht u deskundigheidseisen en/of een eigen-v/ermogenseis een beter 

ffliddel daartoe? 

7. Acht u het wenselijk dat de nieuwe wet ook van toepassing is op kre-

dietkaarten? In hoeverre is hierbij sprake van kredietverlening in 

de zin van de nieuwe wet (art. 1 onder a, b en g en art. 2 onder c)? 
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C O N T A C T O R G A A N C O N S U M E M T E N K R E D I E T 
1.1. 

Seovetariaat: 
Hoge Nieuustraat 28a 
Telefoon 070-658474 
2514 EL ' a-Graoenhage 
T&lex 31014 vfn nl 

Commissie voor Consumentenaangelegenheden 
Werkgroep Consumptief Krediet en 
Afbetalingsstelsel 
t.a.v. de Secretaris, 
de heer Drs. H. van der Graaf 
Postbus 90405 
2509 LK DEN HAAG 

Coc/0wck-17Yl-sm •s-Gravenhage, 16 januari 1985. 

Betreft: Voorontwerp Wet op het consumentenkrediet. 

Mevrouw, mijne heren, 

Bij brief van 27 november jl. hebt u het Contactorgaan Consumenten
krediet enkele vragen voorgelegd met betrekking tot het Voprontwerp 
van de Wet op het consumentenkrediet (Wck.). 

Het Contactorgaan is u erkentelijk voor de geboden gelegenheid cm zijn 
bemerkingen ten aanzien van het Voorontwerp kenbaar te maken. 
De antwoorden op de door uw werkgroep gestelde vragen gelieve u bijgaand 
aan te treffen. 

De tijdsdruk waaronder de commentaarprocedure heeft noeten plaatsvinden 
heeft er mede toe geleid dat enige van de binnen het Contactorgaan 
vertegenwoordigde groeperingen zich ten aanzien van enkele principiSle 
punten nog nader zullen uitspreken. 

Voor opmerkingen over het Voorontwerp buiten hat kader van de door u 
gestelde vragen, waartoe u het Contactorgaan in uw brief uitnodigt, zij 
verwezen naar het commentaar van de VFN op het Voorontwerp, dat u door 
de VFN zal worden aangeboden en dat door het Contactorgaan in zijn 
algemeenheid wordt onderschreven. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij vanzelfsprekend gaarne 
bereid. 
Een exenplaar van het door uw werkgroep aan de Raad uit te brengen 
advies zien wij gaarne tegemoet. 

Met de SJ^ste Uioogachting, 
namens het^ConVactorgaan, 

Bijlage 

Mr, X^KyZ. Stap, 
Secre tar i s . 
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CONTACTORGAAN CONSUFIENTENKREDIET 

ANTWOORDEN VAN HET CONTACTORGAAN CONSUMENTENKREDIET OP DE DOOR DE ADVIESGROE? 

VAN DE COMMISSIE CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN VAN DE SER VOORGELEGDE VRAGEN 

INZAKE HET VOORONTWERP VAN DE WET CONSUMENTENKREDIET 

INLEIDING 

Het Contactorgaan Consunentenkrediet is een informele overlegstructuur waarin 

zijn vertegenwoordigd alle belangrijke (groeperingen van) verstrekkers van 

consumentenkrediet en een belangrijk deel van de (groeperingen van) verstrek

kers van hypothecair krediet in Nederland, te weten: 

De Nederlandse Sankiersvereniging, de Nederlandse Spaarbankbond, de Nederlandsa 

Vereniging van HypotheeJcbanken, Rabobank Nederland, Rijkspostspaarbank, de 

Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en het Verbond van 

Verzekeraars in Nederland. 

Het Secretariaat van het Contactorgaan wordt gevoerd door dat van de VFN. 

In het navolgende commentaar wordt eerst de vraag van de Adviesgroep weer-

gegeven en vervolgens de bemerkingen van het Contactorgaan. 

De door de Adviesgroep gekozen en ook door het Contactorgaan gevolgde volgorde 

van de vragen houdt in dat principiSle punten in bepaalde gevallen ni tech-

nische aspecten worden behandeld. 

Enige van de in het Contactorgaan vertegenwoordigde groeperingen zullen zich 

rechtstreeks tot u wenden met betrekking tot punten in het voorontwerp van voor 

hen principieel belang die niet of onvoldoende in het gezamenlijke corar.entaar 

of in dat van de VFN naar voren komen. 

Voor onderwerpen buiten de door uw Adviesgroep gestelde vragen zij verwezen 

naar het commentaar van de VFN op het Voorontwerp, dat u door de VFN zal worden 

toegezonden. 

Het VFN-commentaar -ook voor zover niet reeds verwerkt in het navolgende- wordt 

door het Contactorgaan in zijn algemeenheid onderschreven. 

-12 
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1. In het /oorontwerp-Wet op het consumentenkradiet wordt voorgestald een 
gedeelte van het rekening-courant-krediet ondar da wet ta brsngen. 
Welke problenen vervacht u hiervan voor de handelsbanken? Wagen de (even-
tuele) voordelen op eegen de (evencuele) nadelen? Is er -voor zover r.cod-
zakelijk- een betere cplossing denkbaar? Denkt u dat hetgesn op pp. 3-;-36 
van de Algemene Toelichting vermeld staat adequaat is om kredietverlening 
te onderscheiden van het negatieve betali.ngsverkeer? 2o r.ee, welke criteria 
zouden dan moeten galden? 

Ingevolge Art. 3.1.b. van de huidige Wcg. worden "Xredietinstellingen als 

bedoeld in .artikel 1 van de Wet Toezicht Xredietwezen, met'uitrondering van 

die, welka uitsluitend of in hoofdzaak hun bedrijf makan van het verlenen van 

krediaten, veertigduizend gulden of ini.*.der bedrager.de" en "verze.keraars volgens 

de Wet op het levensverzekeringsbedrijf (....) en ondernani.-.ger. o? welke de Wet 

op het schadeverzekeringsbedrijf (....) van toepassing is" van de warki.-.gssfeer 

der Wet uitgesloten. 

Lid 2 van dit artikel opent de mogelijicheid oci bepaalde bepalincen der Wet op 

de uitgezonderda i.nstellingen van toepassing te verklaran wanneer deze hat 

gestelde wettelijk maximum-tarief zouden overschrijden. Ceze ingreep heeft, 

voor zover ons bekend, in de praktijk nooit behoeven plaats te vinden. 

In de Wck. zou deze uitzondering vervallen. 

Ten aanzien van de bovengrens van de Wet wordt gesteld dat "Aa.-.gezien onvol-

doende is aangetoond dat er zich bij de grotere krediaten misstanden voordoen, 

is deze be?erki.-.g van de werkingssfeer geboden". CMvT 1, biz. 31). 

Hetzelfde kan evenwel worden gesteld ten aanzien van de instellingen die nu 

onder de wer.kingssfeer van de' Wet zouden moeten worden gebracht; ock daar is 

van misstanden niet gebleken. Alleen reeds om deze prineipiSle reden zou 

continueren van de uitzonderingspositie voor wtk.-instellingen en verzekeraars 

garechtvaardigd zijn. 

Het Contactorgaan heeft er evenwel begrip voor dat uit een oogpunt va.n wats-

systeraatiek en rechtsgelijkheid het door genoeir.de instellingen verstrekte 

consumentenkrediet in de standaardvoraen van persoonlijke leningen en door-

lopend krediet onder de Wck. zou gaan vallen. 

Grote moeite heeft het echter net het feit dat de forsularing van de werkings

sfeer van de Wet zodanig ruim is, dat buitan bovenbedoelde kredietvorr.en cok 

het "rood staan", in welka vora en om welke reden dan ook, onder ia Wc.k. zou 

gaan vallen. 

De Wet wordt daarraee van toepassing op debetstanden tot / 40.COO, welke veelal 

niet het karakter van consumentenkrediet hebben, zoals da debetstanden -al dan 

niet in overleg net de cliSnt- voortvloeiende uit het betaling\-erkeer, 

(kleinere of pro resto) woninghypotheke.n en effecte.nkradietan. 

-/3 

74 

http://bedrager.de
http://genoeir.de


3 16-1-85 

De hieruit voorvloeiende consequenties zoals: 

- bij een krediet van tenminste f 2.000, beschikken over genoegzane schrifte-

lijke inlichtingen betreffende de kredietwaardigheid, 

- prospectusplicht; 

- een door beide partijen getekende akte; 

- beperking van de zakelijke zekerheden; 

- beperking van de opeisbaarheid en de uitwinningsmogelijkheden; 

- de maximering van de kredietvergoeding, alsmede van de renteafwijking; 

- de administratieve en meldingsvoorschriften (zoals bv. de verplichting ex 

art. 20 tot opgave aan de Minister van het aantal verst̂ 'ekte kredieten) ; 

zijn voor deze debetstanden c.q. kredieten, zoals hierboven bedoeld, geheel of 

ten dele -mede vanwege de consequenties voor het betalingsverkeer- onaanvaard-

baar. 

Het is bovendien de vraag of de consequenties voor het betalingsverkeer niet 

indruisen tegen de privacy (en de wetgeving daaromtrent) van cliSnten, waar-

onder ook buitenlandse. 

Gezien het bovenstaande dient naar de mening van het Contactorgaan de werkings-

sfeer van de Wet (voor wat betreft de banken) te worden beperkt tot het werke-

lijke consuinentenkrediet, zoals hiervoor is aangegeven. 

Het Contactorgaan bepleit dan ook met klem dat ten aanzien van de uit te 

zonderen kredietvonnen aansluiting wordt gezocht met het bepaalde in art. 2, 

lid 1 sub a en d van het gewijzigd voorstel van de EG-richtlijn Consuaenten-

krediet als ingediend door de Commissie bij de Raad op 22 juni 1984. 

2. Tot welke' knelpunten leiden de verschillende wettelijke regimes van WCGK, 
de WAS en de WTK in de praktijk? Lost de eenheid van wetgeving en toezicht 
die het voorontwerp presenteert, deze knelpunten op een bevredigende wijze 
op? 

De knelpunten waartoe de verschillende regimes van Wcg. en Was. in de praktijk 

leiden, zijn in hoofdstuk 2 van de Algemene Toelichting van het Voorontwerp 

voldoende uitputtend weergegeven, 

Van knelpunten thans tussen enerzijds de wettelijke regines van Wcg. en Was. en 

anderzijds de wtk. is in de praktijk niet gebleken. 

Ilooguit is er op een onbetekenend technisch detailpunt (statistiek consunptief 

krediet) een definiSringsprobleem, doch dit is op eenvoudige wijze op te 

lossen. 
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Ket voorontwerp lijkt in de knelpunten tussan Wcg. en Was. op bavredigenda 

wijze te voorzian. Daar staat tegenover da* niauwe knelpuntan in het leven 

draigan te worden geroepen door de voorgenomen uitbraiding van de werkingssfaer 

der Wee tot instellingen die daar tot nu toe buiten vielen. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

- Da rapportage en de administratie, waar zowel Wck. , Wtk. als de wettan op het 

assurantiebedrijf iedar eigen voorschriften kennen. 

- De betrokkenheid van het badrijfsleven bij de tenuitvoerlegging van de wet: 

de wtk.-installingan kennen een "in overleg"-orocadura in plaats van een 

Adviesconmissia; zij hachten araan dat dit baginsel ook zal gelden ten 

aanzien van de wck. Temninste zouden de in de wtk. verr.elde representatiave 

organisaties in de wck. als overlegpartners aoetan wordan vemeid. 

- Het toezicht: de wtk.-instellingen zouden aan toezicht door tvea instantias 

worden onderworpen: DNB ingevolge de wtk, en £2 ingevolge de Wcg. Dit wordt 

in hoge nata ongewanst geacht gelet o? onder near de extra adainstratieve 

verplichtingen, vergunningenheleid enz. Het Contactorgaan bepleil dan ook dat 

het toezicht i.igevolge de Wck. op de wtk.-instellingen bij De N'ederlardscha 

Bank zal worden gelegd. 

3. Vervacht u problemen en zo ja walka, r.et de toeoasselijkheid vam da WCX op 
de door uw instelli.ngen verlaande consmentenkrediate.n? Bijv.: 
- da beparkingen van zakelijke zekerheden (art. 36 e.v.) 
- direkte opeisbaarheid bij rekaning-courant-kredieten (art. 28 c) 
- verboden bedingen in art 23 
- eventuele dubbela administratie voor kradiaten bovan an benede.n de 
maxiaiun grans van f 40.000, — . 

3.1. ZAXTLIJKE ZEXE-'mSDEN 

De voorgastelde bepaling betreffende zakelijk zekarhadan gavan op verschaidene 

puntan aanleiding tot ernstige bezwaren. 

3.1.1. Verbod tot zakarhaidsoverdracht van reeds aanwezige eige.-.donnen: 

Het verbod dat reeds bij de consviaent aa.-iwezige eigandontae.n tot zekerheid in 

eigendom mogen worden overgedragan: 

- beperkt de consument op onaanvaardbare wijze in zijn r.ogelijkhedan oa zijn 

verr.ogen licuide te maken. 

- houdt met betrekki.-.g tot de voorgenomen uitbreidi.-.g van de warkir.gssfaer tot 

ook andere kradietverlening dan het "traditionala" ccnsunentenkrediet onvol-
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doende rekening met de bancaire praktijk. 

Niet duidelijk is bijvoorbeeld of een verkregen "ruimte" in een hypothecair 

krediet mag worden gebruikt als zekerheid voor een andere lening. 

(Er wordt van uitgegaan dat krediet op onderpand van effecten blijft toe-

gestaan, als zijnde een krediet ".... waarbij het goed uit de macht van de 

schuldenaar wordt gebracht". (MvT, pag 69)). 

Het Contactorgaan raeent dan ook dat dit verbod dient te vervallen. 

3.1.2. Terugname van de tot zekerheid dienende zaak: 

Terugname is een uiterste middel, waartoe een kredietgever niet al te snel zal 

overgaan, alleen ̂ 1 vanwege de daaraan verbonden hoge kosten. 

In de praktijk komt terugnane van een tot zekerheid dienende roerende zaak, 

zeker wanneer reeds drievierde van de termijnen is betaald, thans niet of 

nauwelijks voor. 

Aan een bepaling als de onderhavige bestaat dan ook geen behoefte. Het effect 

zou zelfs tegengesteld kunnen zijn aan hetgeen wordt beoogd. De kredietgever 

zal inmers nauwlettend de "fatale temijn" in het oog houden en overgaan tot 

terugname "voor het te laat is". 

Ongeacht het hiervoor weergegeven bezwaar, is het onderhavige lid in zijn 

huidige redactie voor het Contactorgaan onaanvaardbaar. 

Bepalend zou niet dienen te zijn of een bepaalde termijn ("looptijd van de 

krediettransactie") is verstreken, maar of een substantieel deel van de koopsom 

is betaald, waarvan ook in de toelichting bij dit artikel gewag wordt gemaakt. 

Overigens wordt niet gemotiveerd waarom de kredietnemer in het genot van de 

zaak zou moeten worden gelaten wanneer hij zijn financi§le verplichtingen niet 

nakomt. De koper op krediet wordt hiermee bevoordeeld ten opzichte van de 

contant-koper. 

3.1.3. Ontbinding van de overeenkomst van rechtswege bij terugname: 

Afgifte van de zaak heeft tot gevolg dat "de tot de krediettransactie behorende 

overeenkomsten van rechtswege worden ontbonden". 

Het is niet duidelijk welke situatie dan ontstaat. Vanzelfsprekend blijft de 

kredietnemer gehouden tot betaling van hetgeen na verkoop van de tot zekerheid 

dienende zaak nog verschuldigd is (vordering tot schadevergoeding). 

De onderhavige bepaling in same.nhang met art. 39.2. zou ook aldus ku.n.-.en worden 

opgevat, dat de kredietnemer bij een dergelijke ontbinding van de overeenkonst 
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van rechtswege, "bevrijd" zou zijn. 

Mocht dit laatste de bedoeling zijn van deze bepaling -en de toelichtir.g bij 

dit artikel (biz. 116) zou daze indruk kunnen wakken- dan 'acht hat Contact-

orgaan dit absoluut onaanvaardbaar. i 

Het Contactorgaan meant overigens dat de aenzijdigheid van het becaalde in 

artikel 39.2 in strijd is .Tiet de algemene noraen van rechtvaardigheid. 

De bepaling van de Ontwerp-Sichtlijn (art. ).2) dat "voortijdige be4indiging 

van de kradietovereenkonst niet tot ean ongerechtvaardigde beha.^deling van SSn 

der beide partijen laidt", is in dit opzicht veal reSler. 

3.2. VESBODEN BSDINGE.V 

3.2.1. Eenzijdige verhogi.ng van de kredietvergoeding (art. 23.1.a.) 

Het bepaalde in art 23.1.a., in saraenhang met art 30, zou i.nhoude.-. dat tariefs-

verhogingen ingewik.keld aangelegenheden worden die de niar.kt -ook vcor de 

kredietnemer- ondoorzichtiger naken. lamers, alke krediatgever die zich beweegt 

beneden het niveau van het tariaf-plafond, zou bij een verhoging van dit 

wettelijk plafond, zijn tarief slechts pro rata aogen aanpassen. 

Bij een serie tariefronden zoals wij dszs in de afgelopen jaren hebben gekend, 

zou dit kunnen leiden tot onvoldoende aanpassing aan de kosten voor de'passieve 

financiering. 

Onder dergelijka onstandigheden valt in hoge aate te betwijfelen of nog veel 

kradietgevers bareid zullen zijn -veel- lagere tariaven dan de wattelijke 

oaxima te hanteren. 

Het komt het Contactorgaan principieel onjuist voor oa dergeiijk "geladen" 

woorden als "loktarief" -waarvan in de praktijk tot nu toe niet is geblekan- in 

een wettekst op te nemen. Anders dan de zinsneda "ten einde het aanvaarden door 

kredietgevers van ta grota risico's", in lid 1 -wat daarvan verder ook r.oge 

worden gezegd-? vervult de toevoegi.-.g "Ten einde tegen te gaa.n dat loktarieven 

wordan bedonge.n" geen enkele functie. 

Het Contactorgaan meent dan ook dat deze zinsnade dient te vervallen. 

Aan het gehela lid 3 is .-.aar de mening van het Contactorgaan geen behoefte; 

iamers een kredietgever die "loktarieven" hanteert: 

- is bi.inen korte tijd zijn klanten kwijt; 

- handelt ongetwijfeld i.n strijd set "hatgean van ean (goad)* kredietgever in 

het maatschappelijk verkeer nag worden verwacht". 

(* zie hierna onder 5.) 
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3.2.2. Verbod tot "koppelverkoop"(art. 28.b.): 

Het bepaalde in art. 28.b. houdt in dat de kredietnemer wel kan worden 

verplicht tot het aangaan van een andere, met de krediettransactie samen-

hangende overeenkomst, mits hem "het recht wordt toegekend te bepalen met welke 

wederpartij die overeenkomst zal worden aangegaan". 

Het.Contactorgaan meent dat als uitzondering op dit verbod moet worden 

toegestaan de verplichting om bij de kredietverlenende instelling een betaal-

rekening aan te houden. Een dergelijk (inkomsten)rekening kan onder meer van 

nut zijn bij het vroegtijdig signaleren en analyseren van betalingsproblemen. 

Bij hypothecaire geldleningen zou het verbod tot onoverkomenlijke bezwaren 

leiden, met name bij hypothecaire kredieten verstrekt door (levens)verzeke-

ringsmaatschappijen. 

3.2.3. Opeisbaarheidsbedingen: 

Het verbod om contractuele oniniddellijke opeisbaarheid te bedingen in andere 

dan de twee genoemde omstandigheden houdt onvoldoende rekening net de praktijk: 

Met name bij hypotheken zijn kwartaal-, halfjaar- en jaartermijnen niet 

ongebruikeiijk. De bepaling onder c.l. zou inhouden dat, in het geval van bv. 

half jaartemijnen, eerst bij een achterstalligheid van meer dan een half jaar 

een directe opeisbaarheid ontstaat. 

Beter ware het om aansluiting te zoeken bij het criterium voor achterstallig

heid zoals dat in het reglement van het Bureau Krediet Registratie wordt 

omschreven: twee maanden. 

Een dergelijke aanpassing biedt evenwel nog geen voorziening voor: 

- de voor objectgebonden geldleningen vereiste opeisbaarheidsgronden, zoals 

bijvoorbeeld: 

« kredietovereenkomsten waarbij de kredietnemer zich heeft verbonden de tot 

zekerheid dienende zaak te verzekeren in dier voege bij teloorgaan van het 

goed de kredietgever uit de verzekeringspenningan wordt voldaan; 

» verloren gaan, verduistering, ernstige verwaarlozing e.d. van de tot 

zekerheid dienende zaak; 

(Ten aanzien van hypothecaire kredieten gelden nog een aantal andere opeis

baarheidsgronden waarvan handhaving absoluut noodzakelijk is. Op deze plaats 

zal daar evenwel niet op worden ingegaan aangezien, als eerder aangegeven, 

het Contactorgaan van mening is dat woninghypotheken buiten de werkingssfeer 

dienen te blijven. 
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- opeisbaarheidsgrcr.dan die de kredietner.er zeli betreffen zeals bi jvoorbee.'d: 

" faillissement van en beslag bij de kredietnener (in geval van hypothecaire 

zekerheid); 

» overlijden van de debiteur: 

De wcg. bavat -terecht- een bepaling die directe opeisbaarheid bij 

overlijden van de debiteur nogelijk itiaakt. De vraag doet zich voor of ds 

thans voorgestelda wijziging voldoende is doordacht. 

Bij overlijden van de debiteur ontstaat voor de kredietgever een wezanlijk 

andere situatie, waarbij althans de aogelijkheid van een directe opeisbaar

heid aanwezig noet zijn. Î jr.ers: 

. In plaats van een debiteur die hij kent en die een acceptatieprocedure 

heeft doorlopen, krijgt de kredietgever te maken met SSn of .T.e9rdere 

nieuwe debiteuren (de nabestaanden) die hij eerst noet zien te tracaren 

en die, niet in aile gevallen bereid of in staat zullen zijn tot een goede 

afwikkeling van het krediet, waarvcor zij bovendien slechts ieder voor 

een deal aangesproken kun.-.en worden. 

. Bovendien ontstaat op het moment van overlijden een andere veraogens-

situatie omdat ook andere vorderingen kunnen ontstaan, (bijvoorbeeld 

successierechten). 

. Wanneer een roerende zaak tot zekerheid is verbonden, zal het veelal~ 

Boeilijk zij te traceren vaar het object blijft. 

Dit artikel heeft een verderstrek-kend belang dan t.a.v. de opeisbaarheid 

alleen. Ingevolge art. 37.1 mag ter-ggave van de tot zekerheid verbonden zaak 

immers alleen worden verlangd wanneer directe opeisbaarheid is toegestaan. 

Bij overlijden van de debiteur zou dit bijvoorbeeld betekenen cat, -na een • 

achterstand van twee aaa.-.den- eerst de erfgenar.en (wisr identiteit en dccicilie 

eerst achterhaald aoeten zien te worden) in gebreke moeten worde.i gesteld. 

Het Contactorgaan bepleit dan ook dat de in de Wet aan te geven cnstandigheden 

waaronder directe opeisbaarheid van een vordering uit hoofde van een krediet-

overeenkomst wel is toegestaan, worden uitgebreid .-net de hierviir vemelde 

punten. 

3.2.4. "Zwarte lijst Algenene Voor-..(aarden" 

Op pagina 62 van de Algerr.ene Toelichting wordt gewac gemaakt van de in het M3W 

in toe voeren "zwarte lijst Alge.T.ene Voor«aarden". Cp pagina 6-i wordt gescald 

dat in afwachting van de invoeri.-.g van het N3W aogelijk in de WCX een 
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dergelijke lijst moet worden opgenomen. In artikel 3 onder i (pagina 62) wordt 

als item op die zwarte lijst genoemd prijsverhogingen in de eerste drie 

maanden. 

Oit zou een tariefsverhoging gedurende deze periode bij kredietvormen met een 

variabele kredietvergoeding onmogelijk maken, hetgeen het Contactorgaan niet 

acceptabel acht. 

3.3. DOBBELE ADMINISTRATIE 

Het name ten aanzien van die instellingen die thans niet onder de werkingssfeer 

van de Was. of de Wcg. vallen, geldt dat de voorgenomen uitbreiding van de 

werkingssfeer ook een uitbreiding inhoudt van het toezicht, dat bovendien nog 

door een andere instantie zal worden uitgevoerd dan waarmee deze instellingen 

nu van doen hebben. Dit houdt onvermijdelijk een uitbreiding van de adnini-

stratie in, die in bepaalde gevallen inderdaad de vorm van een dubbele admini-

stratie zal aannemen. 

Zelfs met de huidige moderne apparatuur is, gezien het grote aantal relaties 

van genoemde instellingen en de aard en omvang van de te bewaren infornatie en 

bescheiden, een dergelijke uitbreiding van de administratie -zo al mogelijk-

een kostbare aangelegenheid. 

Zoals eerder aangegeven, heeft het Contactorgaan tegen een dergelijk dubbel 

toezicht ernstige bezwaren. 

4. Wat is uw opvatting omtrent het maximum-tarief (de principiSle wenselijk-
heid en de aard)? 

4.1. Het principe van een wettelijk maximum 

Met het voorschrijven van een "ten hoogste toegelaten kredietvergoeding" 

streeft de overheid twee doelstellingen na: 

- het voorkomen van het aanvaarden door de kredietgever van te hoge risico's; 

- het voorkomen van het opleggen van te hoge lasten aan kredietnemers. 

Beide doelstellingen liggen in zoverre in elkaars verlengde, dat zij over-

creditering dienen tegen te gaan. 

Allereerst wil het Contactorgaan opmerken, dat de bestaande concurrentie tussen 

de diverse kredietverstre)ckers dusdanig groot is, dat voor excessieve krediet-

vergoedingen in de markt geen ruimte is. 
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De sinds 1 januari 1984 verplichte verT.elding van hat effect:leve kradiet-

vergoadingspercentage biadt daaranboven de consunenten de mcgelijkheid tot 

eenduidiga prijsvergelijking. 

(Jit dien hoofde is naar da mening van het Contactorgaan aan een maxiaun-caria5 

thans gean behoefte near. 

Als middel ter voorkoming van hat aanvaarden van te grota risico's is het 

maximum-tarief niat affactief. De ruimta voor raservering voor debitauran-

risico's wordt icuners niat alleen bepaald door het maxirausi-tariaf, maar tevens 

door de hoogte van de bedrijfskosten van da kredietverstrekkar. 

Ean kredietverstrekkar mat een relatief laag kostennivaau (bijvoorbeeld verkoop 

via direct-writing) haeft derhalve maar ruinte voor het aanvaarden van risico's 

dan dians collega met een hoger kostanpatroon (bijkantorennet, persoonlijk 

advies aan de cliSnt in de acceptatiaprocedure). 

Hat tegengaan van het aanvaarden van te grota risico's kan beter geschiadan via 

het periodiek toezicht van de ovarheid op de wijza van kredietverstrekking. 

Daarbij kan o.a. de Sreccda van de VTN als toetsstean galden. 

Het aaximun-tarief wil tavens hat opleggan van ta hcge lasten aar. kradiatnemers 

tegengaan. Daze lasten bestaan in da period.ia.k te batalen tamijnbedragen 

benevens kostan bij varvroagda aflossir.g. 

Waar deze bepaling allean op de in rekening te brengen kradiatvergoeding 

betrekking kan hebben, lijkt dit niddel niet alleen te conflictaran aet de 

voorgenomen baleidslijn niet de badrijfs- of baroapsuitoefaning van da kradiat-

gevers se willen belnvloeden, saar is hat oovendien in strijd net de Prijzenwat, 

die irciers ranta van prijsaiaatragalan uitsluit. 

Cverigens galdt hier evenaan's dat tcezicht op het gevoerde accsptaciabeleid 

door de krediatverstrekkers aaatschappelijke derailler.entan op dit punt kan 

voorkomen. 

Naar de ir.eni.ig van het Contactorgaan is hat naxiaun-tariaf als instr-.ir.ant ter 

raalisering van de gefomuleerda doalstellingen derhalva niat gaSigand. 

Los daarvan staat de vraag of er aanlaiding is ean dergelijk i.-.strur.ent perrsa-

nent te hanteren dan wal het baschikbaar te hebben wa.-.naar onstandighadan in de 

raarkt daartoe aanlaiding geven. Meer in da lijn van hat omschrevan overheids-

balaid zou zijn een avantuele bepaling inzaka het aaxir.ur.-tarief facultatief se 

redigaran. Onnodige respactievelijk ovarbodige regularing zou daarr.ee ku.-»-.en 

worden voorkomen.. 

De voorstellan in het voorontwarp, daartoe strakkende hat aaxiaua-tariai se 
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beschouwen als een plafond, dat het aanvaarden van te hoge kredietrisico's door 

de banken en te zware lasten voor de consument meet voorkomen (art. 30, lid 1), 

vormen zeker een verbetering ten aanzien van de huidige situatie, waarin het 

maximum-tarief wordt gehanteerd als een prijsbeheersingsinstrument. Het is 

echter niet ondenkbaar dat een toekomstige regering wel eens een andere 

opvatting daarover zou kunnen hebben. Het Contactorgaan meent dan ook dat ten 

minste zekerheid dient te worden geschapen dat het ma.xinum-tarief niet als 

prijsbeheersingsinstrument terugkeert met alle bezwaren die daaraan, blijkens 

een ervaring van vele jaren, kleven. 

In de tekst van de Wet, of tenminste in de artikelsgewijze Toelichting, dient 

daartoe voldoende duidelijk tot uitdrukking te komen dat de "ten hoogste 

toegelaten kredietvergoeding", onverschillig of deze wordt vastgesteld uit 

hoofde van een plicht dan wel op grond van een bevoegdheid, het karakter van 

een plafond heeft. 

Voorts komt noch in de Wetsartikelen noch in de artikelsgewijze Toelichting 

tot uitdrukking het in de Algemene Toelichting weergegeven voornemen dat 

"...het via de afzonderlijke componenten gelegde directe verband tussen tarief 

en samenstellende kosten wordt losgelaten, met uitzondering van de component 

ter dekking van de kosten voor passieve financiering." (pag. 67). 

Op deze wijze is onvoldoende eanduidig bepaald hoe een tarief-plafond door de 

Minister zou dienen te worden vastgesteld. 

Het Contactorgaan bepleit dan ook dat, indien een tarief-plafond wordt vast

gesteld, onverschillig of dit geschiedt uit hoofde van een plicht dan wel op 

grond van een bevoegdheid, eveneens in art. 30.1, of anders te.'jr.inste in de 

artikelsgewijze Toelichting, wordt vastgelegd dat de "ten hoogste toegelaten 

kredietvergoeding" regelmatig dient te worden aangepast aan de kosten voor 

passieve financiering. 

Een ander knelpunt in het Voorontwerp is dat het huidige maximum tarief in 

beiangrijke mate wordt bepaald door kapitaalmarkt-tarieven. De tariefstelling 

van het doorlopend krediet en in nog veel sterke mate dat van het krediet in 

rekening-courant wordt gebaseerd op de geldnarkttarieven. 

Een prijsvoorschrift dat beide soorten tarieven koppelt, is niet mogelijk en 

ontoelaatbaar. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat het huidige maximum-tarief in de WCGK een noni-

naal pe;rcentage is. 

Het is niet duidelijk of het maximum-tarief in de nieuwe wet een noninaal of 
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effectief percentage zal worden. Voor zover s--istitutie van hat nominaal door 

het effectief percentage zou plaatsvinden -het Voorontverp biedt, als eerder 

gesteld, op dit punt onvoldoende waarborgen- zou er, uitgaande van hat thans 

geldende tarief, sorake zijn van een verlaging van hat xaxir.uo-tarief net 

ca. 1}%. 

S. Het bagrip "goad kredietgever" (art. 24) wordt uitgebraid tot de gehele 
markt van consumentankradiet. Zijn de nor:aen dienaangaande uit da Erecode 
van de Vereniging van r inancieringsonderr.ecingen in Nederland voor uw 
inatelling passand? 

In het voorontwarp blijkt op enkele plaatsen hat uitgangspunt dat gaen ragelen 

bahoeven te wordan gesteld waar hat bedrijrsleven relf ragalend is opgetreden. 

Het Contactorgaan onderschrijft ieze opvatting ten voile. 

Het vreest evenwel dat een vaag omschrsven criterion als "goed kredietgever" 

in een later stadiun aanleiding kan geven tot subjectieve interpretatie door de 

Overheid. 

In hat kader van da rachtszekerheid wordt het daarom wenselijk geacht dat het 

inhoud geven aan deze norm net de nodige waarborgen wordt oageven. 

Overigens wordt arop gewezen dac ar naast da VTN-Erecode nog andera zelfregu-

lerende naatregelen c.c. nomen van het financiSla badrijfslevan bestaan, zoals 

de Algemene Voorwaarden van de banken en de zeer recant ingestelda geschillen-

procedure van de banken. 

Dit alles nog los van de omstandicheid dat bij de Mtk.-instellincen de 

kwaliteit van de kredietverstrekkar door het toazicht van 0N3 voldoende is 

gewaarborgd. 

Overigens acht het Coniactorgaan het adjactief "goad" in de kwalificatie "goed 

kredietgever" ovarbodig, ongawenst an afbreuk doen aan het aanzien van ie 

badrijfstak. Da toevoeging doec voorkonen als zou een "goed" kradietgever lets 

speciaals zijn. 

6. Ache u de ninimun-eransactia-eis (arc. 14, lid 2, onder d) voldoe.-.de 
adequaat on niee-profesionale kredietgevers van de aarkc ta weran? 
Of acht u deskundigheidseisan an/of een eigan-veraoganseis een betar aiddel 
daarcoe ? 

Art. 14.2.d. bepaalt dat da Minister een vergunning kan intrekke.-. Indian aan 
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kredietgever minder dan 50 kred ie ten per jaar v e r s t r e k t . 

Volgens de Algemene Toe l i cht ing (b iz .52 /54) wordt hiermee e n e r z i j d s beoogd 

"loze" vergunninghouders te voorkomen, en d i e n t anderzijds d i t aantal een 

zekere mate van k w a l i t e i t van de b e d r i j f s v o e r i n g te waarborgen. (MvT I , 

pag. 5 4 ) . 

Eet Cc.-.tac-crgaa.-. raer.t dat ir. baida rsvalla- het ^-is-~.iis.zil Tar. 5r c-c--

tracten per jaar onvoldcs.-.de is: 

- door bijzondere constructies is altijd wel een omzet van 50 kredietovereen-

komsten per jaar te realiseren; 

- de gestelde eis zou neerkonen op een gemiddelde van S4n krediet per week. De 

vraag is gerechtvaardigd of i.n een dergelijk geval kan worden gesoroken van 

"een behoorlijke omzet" waardoor "expertise opgebouwd kan worden, die nodig 

is om op verantwoorde wijz^ het beroep of bedrijf va.-. kredietgever uit te 

oefenen" (MvT 1, pag.54) 

Het Conttactorgaan meent dat .het stellen van de eis van een aantal overeen-

komsten per jaar voor het behoud van een vergunning, onvoldoende waarborgen 

biedt tegen "loze vergunningen". 

Ook voor het toekennen van een vergunning zou moeten worden zekergesteld 

dat het niet om een "loze" vergunning gaat. Daartoe zou zowel voor het 

veratrekken van een vergu.ining als voor het intrekken daarvan een criterium 

dienen te worden ingevoerd dat de kredietverlening voor eigen rekening en 

risico plaatsvindt. 

In de artikelsgewijze toelichting ware op te nemen dat een gegronde reden 

aanwezig moet worden geacht dat niet voor eigen rekening en risico kredieten 

zullen worden verstrekt wanneer de vermogenspositie van de aanvrager dusdanig 

is dat het onwaarschijnlijk moet worden geacht dat de kredietgever zal voldoen 

aan het vereiste van een minimum-aantal transacties per jaar.(art. 14.2.d.) 

Daartoe zou informatie omtrent de vermogenspositie van een vergunningaanvrager 

moeten behoren tot de gegevens die ingevolge de ex art. 7 uit te vaardigen 

Algemene Maatregel van Bestuur bij een vergunningaanvraag moeten worden 

overgelegd. 

Het Contactorgaan bepleit voorts dat ten aanzien van het vergunningenbeleid 

vermogenseisen worden gesteld aan de vergunninghouder, zoals dat ook in de WTK 

het geval is. 

Ervan uitgaande dat het vereiste van een minimum-aantal transacties per jaar 

dient om "loze" vergunningen te voorkomen, moet een voorziening worden 

getroffen dat banken, verenigd in coiperatief verband, gelijk worden gesteld 
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Bet kantoren van algemene bankjn, zodat een aan de codperatie verstrekce 

vergunning geldt voor alle banken. 

7. Acht u het wenselijk dat de nieuwe wet ook van toepassir.g is op 
kredietkaarten? In hoeverre is hierbij sprake van kredietverlening in de 
zin van de nieuwe wet (art. 1 onder a, b en g en art. 2 onder c)? 

De credit-cards, voor zover deze door en via de banken en de S?S in oaloop 

worden gebracht, zijn geen krediet-kaarten, maar betaalkaarten on betali.ngen te 

kunnen verrichten ten laste van de bij de installing aa.ngehoudan reke-̂ iing. 

De credit-card als zodanig heeft derhalve r.iets net kredietverlening te sakenl 

' s-^ravenhage, IS januari 1985 

850111-im-66sns 
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1. I N L E I D I N ' G 

De VFN heeft met instemming Jcennis genonen van het voornemen van de regering on 

de bestaande wetgeving op het gebied van het consumentenkrediet te integreren 

in Sfin wet, waarvan het voorontwerp onderwerp van dit connentaar is. 

Bij lezing van de Memorie van Toelichting ontstaat het beeld van een even-

wichtig en modern stuk wetgeving, uitgaande van een "open maatschacpij", 

waarbij de overheid niet al-regulerend optreedt. 

Er is gekozen voor een praktisch uitgangspunt: optimale in plaats van naxinale 

bescherming van de consur.ent (pag. 44) , waarbij niet meer regels cesteld noeten 

worden dan uit een oogpunt van openbaar belang nocdzakelijk is (pag. 46). 

Het consumentenkrediet wordt torecht erkend als een "normaal econonisch 

verschijnsel als vele andere" (pag. 42). 

Rekening-is gehouden met de belangen van zowel de consur.ent als de krediet-

gever, onder erkenning van beider eigen verantwoordelijltheid. 

De verantwoordelijkheid van de consument komt tot uitdrukking in de belangrijJce 

plaats die is ingeruind aan de voorlichting, waardoor de consument in staat 

wordt gesteld zelf een verancwoorde )ceus te maken. 

De erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van de kredietgever blijkt uit 

het belang dat wordt toegekend aan de zelfregulering die het bedrijfsleven tot 

stand heeft gebracht, en daarvan met name de Erecode va.n de VFN, die een 

ruimere werkingssfeer wordt toegedacht dan voor alleen de leden van deze Vere-

niging. 

Met instemming heeft de VFN geconstaceerd dat het voorontwerp voorziet in een 

adviescommissie naar analogie met de huidige Comnissie Wet op het consunptief 

geldkrediet. 

Het door de VFN onderschreven uitgangspunt dat kredietverlening aan niet-

particulieren (zakelijk krediet) niet onder deze wet dient te vallen, kan een 

einde maken aan verwarrende en oneigenlijke situaties die onder de huidige 

wetten bestaan. 

De wetgeving zou nog verder aan duidelijkheid en overzichtelijkheid winnen 

wanneer de Wck. ook daadwerkelijk de enige vindplaats van alle wetgeving op het 

gebied van het consumentenkrediet wordt. 

De VFN is van oordeel dat de bepalingen van het overgangsrech- op korte temijn 

alsnog.aan het voorontwerp dienen te worden toegevoegd, en dat daarop dezelfde 

adviesprocedure van toepassing dient te zijn. 

Voor een goed oordeel over het voorontwerp moet de te regelen r.aterie kunnen 
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worden geplaatst in het kader van de aanverwante wetgeving; de besalir.gen van 

het Ontwerp Nieuw Burgerlijk Ketboek (incl. de zgn. Algenene Voorwaarden) 

waarnaar in het ontwerp wordt verwezen, zouden dan ook bij de beoordeling van 

het voorontwerp noeten warden betrokken. 

Zou het in- de komende jaren noodzakelijk blijken het voorontwerp/ontwerp Wck 

aan te passen aan het NBW, dan zouden de daaruit voorvloeiende bepalingen 

eveneens de adviesprocedure moeten volgen. 

In het algemeen zij nog opgemerkt dat verscheidene beleidsuitgangspunten, die 

met stelligheid in de Algeir.ene Toelichting zijn verwoord, geen uitwerking 

vinden in de tekst van de Wet, en evenmin worden bevestigd in de artikels-

gewijze toelichting. 

Het connentaar op het Voorontwerp is als volgt opgebouwd: 

In S 2 wordt op enkele principale onderwerpen uit het Voorontwerp in het 

bijzonder ingegaan: 

- de werkingssfeer van de wet, waarbij aandacht wordt geschonken aan: 

• het grensbedrag van / 40.000, 

- het voornemen om de Wet van toepassing te doen zijn op alle hypothecaire 

kredieten,' 

' het voornemen om de Wet van toepassing te doen zijn op roodstanden; 

- de bepalingen inzake contractueel te bedingen directe opeisbaarheid; 

- het wettelijk maximum-tarief, waaronder: 

" het principe van een wettelijk maximum, 

« het voornemen om een "proportioneel maximum" in te voeren voor tarieven die 

zich bewegen beneden het niveau van het maximum, 

• de bepalingen inzake oversluiting (de kosten bij vervroegde aflossing); 

- de zakelijke zekerheden, en daarvan met names 

> het verbod tot eigendomsoverdracht tot zekerheid van reeds aanwezige 

bezittingen, 

• de bepalingen inzake terugname van de tot zekerheid dienende zaak, 

• de gevolgen van ontbinding van rechtswege van de overeenkor.st bij 

terugname. 

In S 3 worden andere aangelegenheden van belang behandeld: 

- de uitzonderingspositie voor de Geneentelijke kredietbanken; 

- het toelatings- en vergunningenbeleid; 

- reclamevoorschriften en prospectusplicht; 

- de procedure bij afwijzen van een kredietaa.^vraag. 
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In de SS 4 en 5 worden opmerkingen weergegeven waartoe de tekst van resp. de 

Algemene Toelichting en de wetsartikelen net de artikelsgewijze toelichting 

aanleiding gaven. 
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2 . K E R N P U N T E N U I T H E T V Q O R O H T W E R P 

2 . 1 . DE WERXINGSSFEER 

2 . 1 . 1 . DE GRENSBEDRAGEN VAN DE WET 

(MvT I S 3 . 2 . 1 ; a r t . 3 ; MvT I I p a g . 87) 

Reeds bij da wetswijziging van 1979, waarbij de werkingssfeer van de wcg. werd 

opgetrokken van / 10.000 tot / 40.000, is door de VFN aangevoerd dat de Wet 

daarmee haar doel voorblj zou schieten. 

De toen door onze Vereniging aangevoerde arguner.ten zijn nog onverkort van 

kracht: 

- het gemiddeide kredietbedrag bedraagt nog ir-T.er niet neer da.-. / lO.OCC 

(volgens de meest recente CBS-gegevens (1982) had "•!* van de verstrekte 

geldleni-.igen betrekking op kredieten van / 10.000 of ninder, en slechts 6% op 

die boven de / 20.000; voor het doorlopend geldkrediet gelden overeenkocistige 

percentages). 

- bij bedragen boven / 20.000 is nauwelijks nog sprake van consunptieve 

bestedingen, doch veeleer van weloverwogen investeringen, waarbij de 

consumenc op basis van de hem. ter beschikking staande gegevens, en net behulp 

van het het prijsvergelijkingsinstrument dat de wet -ook voor grotere 

kredieten' biedt, tot een doordachte beslissing kan' koir.en. 

Met deze grens van / 20.000, die, gezien het gemiddeide kredietbedrag, al ruim 

is aangezet, kan onzes inziens zonder gevaar voor verkeerde ontwildcelingen 

worden volstaan, mede gezien de mondigheid van de consur-.ent en de mine, door 

het voorontwerp nader geaccentueerde voorlichting, die hen ten aanzien van het 

consumentenkrediet wordt gegeven. 

Daarnaast geldt dat de bepalingen van deze wet, net name ter rake va.". de aan de 

consument te verstrekken en de over deze te bewaren inforaatie, een relatief 

zware administratieve belasting voor kredietgevers betekenen en daardoor tevens 

een niet onbetekenende kostenverhogende factor, ook wanneer tegenoet wordt 

gekomen aan de na weer te geven bezwaren. 

Het behoeft geen betoog dat deze kosten extra zwaar zullen drukken op de 

kleinere kredieten. 

Door het systeem van een door de overheid vast te stellen wettelijk plafond 

voor het tarief kunnen deze kcsten niet, althans onvoldoende aan de cliSnc 

worden doorberekend, nog afgezien of een dergelijke doorberekening in alle 

gevallen wenselijk zou zijn. 

-/6 

93 



6 16-1-83 

Kleine kredieten zouden daaror, van de werkingssfeer der Wet moeten worden 

uitgezonderd, waarbij het denkbaar is dat de bepalir.gen inzake het vemelden 

van een kredietvergoedingspercentage op jaarbasis -confom het bepaalde inzake 

hypotheken groter dan / 40.000- daarop wel van toepassing zoude'n zijn. 

De VFN is daaron voorstander van een werkingsfeer die zich beoerkt tot 

kredieten groter dan / 1.000 tot en met / 20.000, 

2.1.2. HYPOTHECAIRE KREDIETEN 

Niet goed valt in te zien waarom hypothecaire leningen tot / 40.000, ongeacht 

hun karakter, integraal onder de bepalingen van de Wck. zouden r.oeten worden 

gebracht. Immers: 

- de huidige wettelijke regeling, vervat in het BW, waarborgt een voldoende 

beschenning van de kredietner.er; 

- de instellingen die hypothecaire kredieten verstrekken, zijn reeds aan 

strenge wettelijke voorschriften gebonden; 

- zowel de aard van de transactie, de looptijd daarvan, als het tot zekerheid 

te verbinden object -de eigen woning-, waarborgen een weloverwoge.n beslissing 

van de zijde van de kredietnener. 

- meer dan de helft van de hypothecaire kredietverlening heeft betrek.king op 

gesubsidieerde woningen en vereist een advies van de Bemiddelende Organen in 

verband met de te verlenen geneentegarantie; 

- het Voorontwerp houdt onvoldoende rekening net de in de praktijk van de hypo

thecaire kredietverlening noodzakelijke opeisbaarheidsgronden. De aard van 

het krediet en van het tot zekerheid dienende object bre.-.gen r.et zich nee dat 

directe opeisbaarheid ook nogelijk moet zijn in geval van onder laeer: 

" executoriaal beslag op de woning, 

• eigendonsoverdracht van het met hypotheek belast goed, 

» (brand)schade aan het onroerend goed, 

" onteigening van het onroerend goed, 

" onbewoonbaarverklaring, sloping en instorting, 

" verval van het gebruiksrecht van een appartenent en opheffing van de appar-

tementssplitsing. 

Daarentegen zou het uit een oogpunt van wetssystematiek verdedigbaar zijn om 

hypothecaire leningen net een consunptief karakter wel integraal o.-.der de 

werkingssfeer van de Wet te doen vallen. 

Maar ook in dat geval blijft onverkort gelden hetgeen hiervddr werd oogenerkt 

inzake de opeisbaarheidsgronden voor hypothecaire geldleningen. 
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Gezien het voorgaande acht de VFN het wenselijk dat hypothecaire kredieten van 

niet-consumptieve aard buiten de werkingssfeer van de Wet blijven, eventueel 

met uitzondering van de voorschriften inzake het vermelden van een krediet-

vergoedingspercentage op jaarbasis. 

Acmsluiting zou kunnen worden gezocht bij de ontwerp-EEG-Richtlijn Consur.enten-

krediet, die van de toepassing van de Richtlijn uitsluit: 

" Kredietovereenkomsten of krediettoezeggingen die hoofdzakelijk bestend zijn 

voor de verwerving of het behoud van eigendonsrechten op een terrein of een 

bestaand of nog te bouwen gebouw of voor de verbetering van de structuur 

van een gebouw;" (art. 2.1.a) 

2.1.3. RCODSTAMDEN 

Hiervoor zij verwezen naar het cona-.entaar van het Contactorgaan Consunenten-

krediet, c.q. dat van de Nederlandse Bankiersvereniging. 

2.2. ONMIDDELLIJKE OPEISBAARHEID (art. 28.C.) 

Het verbod om contractuele onniddellijke opeisbaarheid te bedingen in andere 

dan de twee genoemde omstandigheden houdt onvoldoende rekening net de praktijk: 

- Met name bij hypotheken zijn kwartaal-, halfjaar- en jaarterr.ijr.en niet 

ongebruikelijk. De bepaling onder c.l. zou inhouden dat, in het geval van bv. 

halfjaartemijnen, eerst bij een achterstalligheid van neer dan een half jaar 

een directe opeisbaarheid ontstaat. 

Beter ware het om aansluiting te zoeken bij het criteriun voor achterstallig

heid zoals dat in het reglement van het Bureau Krediet Registratie wordt 

omschreven: twee raaanden. 

- Een dergelijke aanpassing biedt eve.nwel nog geen voorzieninc voor: 

• de voor hypothecaire geldleningen vereiste opeisbaarheidsgroncen, 

" faillissement van en beslag bij de kredietnener (in geval van hypothecaire 

zekerheid); 

• kredietovereenkomsten waarbij de kredietnener zich heeft verbonden de tot 

zekerheid dienende zaak te verzekeren in dier vcege bij teloorgaan van het 

goed de kredietgever uit de verzekeringspenningen wordt voldaan; 

" verloren gaan, verduistering, ernstige verwaarlozing e.d. van de tot 

zekerheid dienende zaak; 

" overlijden van de debiteur: 

De Wcg. bevat -terecht- een bepaling die directe opeisbaarheid bij 

overlijden van de debiteur mogelijk maakt. De vraag doet zich voor of de 
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thans voorgestelde wijziging voldoende is doordacht. 

Bij overlijden van de debiteur ontstaat vcor de kredietcever een wezenlijk 

andere situatie, waarbij althans de nogelijkheid van een directe opeisbaar-

heid aanwezig moet zijn. Iirmers: 

. In plaats van een debiteur die hij kent en die een acceptatiecrocedure 

heeft doorlopen, krijgt de kredietgever te r.aken net eSr. of neerdere 

nieuwe debiteuren (de nabestaanden) die hij eerst noet zien te traceren 

en die niet in alle gevallen bereid of in staat zullen zijn tot een goede 

afwikkeling van hat krediet, waarvoor zij bovendien slechts ieder voor 

een deel aangesproken kunnen worden. 

. Bovendien ontstaat op het noment van overlijden een andere verrr.ogens-

situatie omdat ook andere vorderingen kunnen ontstaan, (bijvoorbeeld 

successierechten). 

. Wanneer een roerende zaak tot zekerheid is verbonden, zal het veelal 

moeilijk zijn te traceren waar het object blijft. 

Dit artikel heeft een verderstrekkend belang dan t.a.v. de opeisbaarheid 

alleen. Ingevolge art. 37.1 nag teruggave van de tot zekerheid verbonden zasUc 

immers alleen worden verlangd wanneer directe opeisbaarheid is tcegestaan. 

Bij overlijden van de debiteur zou dit bijvoorbeeld betekenen dat, -na een 

achterstand van twee maanden- eerst de erfgenainen (wier identiteit en dcnicilie 

eerst achterhaald noeten zien te worden) in gebreke nceten wcrden gesteld, 

2.3 HET MAXIMUM-TARIEF 

2.3.1. HET PRINCIPE VAN EEN WETTELIJK MAXI:;UM 

(MvT I S 3.2.4.3; art. 3; MvT II pag. 103/111) 

Met het voorschrijven van een "ten hoogste toegelaten kredietvergoeding" 

streeft de overheid twee doelstellingen na: 

- het voorkonen van het aanvaarden door de kredietgever van te hoge risico's; 

- het voorkonen van het opleggen van te hoge lasten aan kredietneners. 

Beide doelstellingen liggen in zoverra in elkaars verlengde, dat zij over-

creditering dienen tegen te gaan. 

Allereerst wil de VFN opnerken, dat de bestaande ccncurrentie tussen de diverse 

kredietverstrekkers dusdanig groot is, dat voor excessieve kredietvercoedingen 

in de markt geen ruinte is. 

De sinda 1 januari 1984 verplichte vermelding van het effactieve krediet-
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vergoedingspercentage biedt daarenboven de consup.enten de nogelijkheid tot 

eenduidige prijsvergelijking. 

Uit dien hoofde is naar de nening van de VFN aan een naxinun-tarief thans geen 

behoefte meer. 

Als niddel ter voorkoning van het aanvaarden van te grote risico's is het 

maximum-tarief niet effectief. De ruinte voor reservering voor debiteuren-

risico's wordt inners niet alleen bepaald door het raxisun-tarief, naar tevens 

door de hoogte van de bedrijfskosten van de kredietverstrekker. 

Een kredietverstrekker met een relatief laag kostcnnivaau (bijvocrbeeld verkoop 

via direct-writing) heeft derhalve meer ruinte voor het aanvaarden van risico's 

dan diens collega met een hoger kostenpatroon (bijkar.torennet, persoonlijk 

advies aan de client in da acceptatieprocedure). 

Het tegengaan van het aanvaarden van te grote risico's kan beter geschieden via 

het periodiek toezicht van de overheid op de wijze van kredietverstrekking. 

Daarbij kan o.a. de Erecode van de VFN als toetssteen gelden. 

Het maximum-tarief wil tevens het opleggen van te hoce lasten aan kredietnemers 

tegengaan. Deze lasten bestaan in de periodiek te batalen terr.ijnbedragen 

benevens kosten bij vervroegde aflossing. 

Waar deze bepaling alleen op de in rekening te brengen kredietvargoeding 

betrekking kan hebben, lijkt dit niddel niet alleen te conflicteren net de 

voorgenonen beleidslijn niet de bedrijfs- of beroepsuitoefening van de krediet-

gevers te willen beinvlceden, naar is het bover.dien in strijd net de Prijzenwet, 

die inmers rente van prijsnaatregelen uitsluit. 

Overigens geldt hier eveneens dat toezicht op het gevoerde acceptatiebeleid 

door de kredietverstrekkers maatschappelijke deraillenenten op dit punt kan 

voorkomen. 

Naar de mening van de VFN is het naxinum-tarief als instrunent ter realisering 

van de geformuleerde doelstellingen derhalve niet geeigend. 

Los daarvan staat de vraag of er aanleiding is een dergelijk instrunent pema-

nent te hanteren dan wel het beschikbaar te hebben wanneer onstandigheden in de 

markt daartoe aanleiding geven. Meer in de lijn van het onschreven cverheids-

beleid zou zijn een eventuele bepaling inzake het naxinun-tarief facultatief te 

redigereri. Onnodige respectievelijk overbodige regulering zou daamee kunnen 

worden voorkomen. 

De voorstellen in het voorontwerp, daartoe strekkende het naxinur.-tarie: te 

beschouwen als een plafond, dat het aanvaarde.n van te hoge kredietrisico" s door 
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de banken en te zware lasten voor de consu.-nent .-noet voorkonen (art. 30, lid 1), 

vormen zeker een verbetering ten aanzien van de huidice situatie, waari.n het 

maxiaum-tarief wordt gehanteerd als een prijsbeheersingsinstrur.ent. Het is 

echter niet ondenkbaar dat een toekonstige regeri.-g •.-.•el sens een a.-.dere 

opvatting daarover zou kunnen hebben. De VFN neent dan ock dat ten ninste 

zekerheid dient te worden geschapen dat hat maxinur.-tarief niet als prijs-

beheersingsinstrunent terugkeert net alle bezwaren die daaraar., blijkens een 

ervaring van vele jaren, kleven. 

In de tekst van de Wet, of tenr.inste in de artikelsgewijze Toelichti.-.g, dient 

daartoe voldoende duidelijk tot uitdrukking te ko.~.en dat de "ten hoogste 

toegelaten kredietvergoeding", onverschillig of deze wordt vastgesteld uit 

hoofde van een plicht dan wel op grond van een bevoegdheid, het karakter van 

een plafond heeft. 

Voorts komt noch in de wetsartikelen noch in de artikelsgewijze Toelichting 

tot uitdrukking het in de Alger.ene Toelichting weergegeven voorner.en dat 

"...het via de afzonderlijke conponenten gelegde directe verba.nd tussen tarief 

en samenstellende kosten wordt losgelaten, net uitzondering van de coaponent 

ter dekking van de kosten voor passieve financiering." (pag. 67). 

Op deze wijze is onvoldoende eenduidig bepaald hoe een tarief-olafor.d door de 

Minister zou diene.n te worden vastgesteld. 

De VFN bepleit dan ook dat, incien een tarief-plafcnd wcrdt vastgesteld, 

onverschillig of dit geschiedt uit hoofde van een plicht dan wel op grond van 

een bevoegdheid, eveneens in art. 30.1, of anders tenr.inste in de artikels

gewijze Toelichting, wordt vastgelegd dat de "ten hoogste toegelaten krediet

vergoeding" regelmatig dient te worden aangepast aan de kosten voor passieve 

financiering. 

2.3.2. HET VARIA3EL PROPOSTIOKEEI, TASIE? ("LCKTA.̂ IEVEN") 

(art. 30.3.; MvT 11 pag. Ill) 

Van de in lid 3 en de Toelichting vemelde "loktarieven" is in de praktijk tot 

nu toe niets gebleken. 

Het komt de VFN principieel onjuist voor on dercelijk "geladen" woorden als 

"loktarief" in een wettekst op te nenen. Anders dan de zinsnede "ten einde het 

aanvaarden door kredietgevers van te grote risico's", in lid 1 -wat daar-i'an 

verder ook moge worden gezegd- vervult de toevoegi.'-.c "Ten einde tegen te gaan 

dat loktarieven worden bedongen" geen enkele functie. 

De VFN neent dan ook dat deze zinsnede dient te vervallen. 
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Aan het gehele lid 3 is onzes inziens geen behoefte; inners een kredietgever 

die "loktarieven" hanteert: 

- is binnen korte tijd zijn klanten kwijt; 

- handelt ongetwijfeld in strijd met "hetgeen van een goed kredietgever in het 

maatschappelijk verkeer nag worden verwacht". 

Volgens deze bepaling zouden tariefsverhogingen ingewikkelde aangeleganheden 

worden die de narkt -ook voor de kredietnemer- or.doorzichtiger zouden naken. 

Inmers, elke kredietgever die zich beweegt beneden het niveau van het tarief-

plafond, zou bij een verhoging van dit wettelijk plafond, zijn tarief slechts 

pro rata mogen aanpassen. 

Bij een serie tariefronden zoals wij deze in de afgelopen jaren hebben gekend, 

zou dit kunnen leiden tot onvoldoende aanpassing aan de kosten voor de oassieve 

'financiering. 

Onder dergelijke omstandigheden valt in hoge mate te betwijfelen of nog veel 

kredietgevers bereid zullen zijn -veel- lagere tarieven dan de wettelijke 

maxima te hanteren. 

2.3.3. OVERSLUITING; KOSTEN SIJ VERVROEGDE AFLOSSIHG 

(art. 33) 

Het bepaalde in art. 33, gaat er geheel aan voorbij dat ook een vervroegde 

aflossing met oversluiting, een vervroegde aflossing blijft. Alsdan aoeten, 

zoals terecht in art. 29.3 aangegeven, kosten in rekening kunnen worden 

gebracht. 

Dat het krediet wordt overgesloten, doet hieraan niets af. Aan elke krediet-

verstrekking zijn kosten verbonden. Bij een norr.aal verlopend krediet worden 

deze kosten -die overwegend betrekking hebben op het afsluiten van het krediet-

betaald naar gelang de termijnen verstrijken. Bij ver\'roegde aflossing is 

derhalve een deel van deze kosten nog niet goedgenaakt. 

Ook bij een oversluiting door dezelfde kredietgever vindt weer een geheel 

nieuwe acceptatieprocedure plaats -zulks te neer daar het nieuwe krediet 

doorgaans groter is dan het oude-, met alle daaraan verbonden kosten, en moet 

een nieuw contract worden opgemaakt. 

De "gedeeltelijke" -kostenloze- vervroegde aflossi.ng door r.iddel van over

sluiting waarmee dit artikel rekening houdt, koir.t in de praktijk niet voor. 

De toevpeging "gedeeltelijke" is dan ook overbodig. 

Voor alle volledigheid zij nog opgenerkt dat, ingevolge het Eesluit krediet-

vergoedingen van 15 juni 1983, naar analogie met art. 1576e, lid 2 van het BW 
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inzake huurkoop, bij gedeeltelijke vervroegde aflossing geen kredietvergoeding 

behoeft te worden gerestitueerd, c.q. te worden herberekend. 

Overigens valt op dat bij dit artikel, dat een inbreuk betekent on geldend 

recht en algeneen aanvaarde r.ormen, volstaar. wordt ret een wei erg surciiere 

toelichting (pag. 112), die niet ingaat op de werenlijke veranderingen die de 

gewraakte bepaling tot gevolg kan hebben, laat staan dat deze worden genoti-

veerd. 

Bij onverhoopte doorvoering van deze bepaling noet er rekening cee worden 

gehouden dat de kredietgever afhoudend zal staan tegenover oversluiting en de 

cliSnt zal adviseren een krediet naast het lopende te nenen. 

2.4 ZAKELIJKS ZEKESHEDEN 

2.4.1. VERBOD TOT 2EKERHEIDS0VERDRACHT VAN REEDS AANT%-E2IGE EIGEN-3C.''-MEN 

(MvT I $ 3.2.4.4; art. 36.1; MvT II pag. 113/114) 

De VFN onderschrijft ten voile de opvatting dat "de finarciSle positie van de 

persoon van de kredietnemer de belangrijkste maatstaf dient te zijn voor de 

hoogte van het krediet". Hetzelfde geldt echter ten aar.zien van een hypo-

thecair krediet; ook daar staat de persoonlijke kredietvaardigheid voorop. 

Ket is niet duidelijk, en het wordt ook niet goed genotiveerd waaron de 

consument/kredietnener niet een reeds in zijn bezit zijnde zaak tot neerdere 

zekerheid aan de kredietgever zou mogen overdragen. 

Van slechte ervaringen op dit terrein, laat staan van r.isstanden, order de 

huidige wetgeving, die een dergelijk verbod niet kent (altha.-.s niet voor 

personenauto's; pleziervaartuigen en caravans), is ceen sprake. 

Het verbod is discriminatoir ten opzichte van die consunenten die niet 

beschikken over een eigen woning en daardoor niet in 2an.T.erkir.g konen voor een 

krediet met hypothecaire zekerheid. Voor deze categorie consu-nensen vomen 

auto's, pleziervaartuigen en caravans doorgaans de enige roerende zaken die 

enige waarde hebben. 

Wij bepleiten dan ook de doorhaling van deze bepaling. 

Er wordt vanuit gegaan dat ter zake van de zekerheidsrechten voldoende rekening 

is gehouden met de bepalingen van het Nieuw Surgerlijk Wetioek. 
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2.4.2. TERUGNAME VA.N DE TOT 2EKERHEID DIENENDE ZAAK. 

(art. 37.2.; MvT II pag. 115/116) 

Terugnarae is een uiterste middel, waartoe een kredietgever niet al te snel zal 

overgaan, alleen al vanwege de daaraan verbonden hoge kosten. 

In de praktijk komt terugnane van een tot zekerheid dienende roerende zaak, 

zeker wanneer reeds drievierde van de termijnen is betaald, thans niet of 

nauwelijks voor. 

Aan een bepaling als de onderhavige bestaat dan ook geen behoefte. Het effect 

zou zelf3 tegengesteld kunnen zijn aan hetgeen wordt becogd. Ce kredietgever 

zal immers nauwlettend de "fatale temijn" in het oog houden en overgaan tot 

terugnane "voor het te laat is". 

Ongeacht het hiervoor weergegeven bezwaar, is het onderhavige lid in zijn 

huidige redactie voor de VFN onaanvaardbaar. 

Bepalend zou niet dienen te zijn of een bepaalde temijn ("looptijd van de 

krediettransactie") verstreken is, maar of een substantieel deel van de koopsom 

is betaald, waarvan ook in de toelichting bij dit artikel gewag wordt genaakt. 

Cverigens wordt niet genotiveerd waaron de kredietner.er in het genot va.-. de 

zaak zou moeten worden gelaten wanneer hij zijn financiSle verplichtingen niet 

nakomt. De koper op krediet wordt hienaee bevoordeeld ten opzichte van de 

contant-koper. 

2.4.3. ONTBINDING VAN DE OVEJ^EENKCMST VAM RECHTSWEGE BIJ TE.WGNA.ME 

(art. 37.3; MvT II pag. 116/117) 

Afgifte van de zaak heeft tot gevolg dat "de tot de krediettransactie behorende 

overeenkomsten van rechtswege worden ontbonden". 

Het is niet duidelijk welke situatie dan ontstaat. Vanzelfsprekend blijft de 

kredietnemer gehouden tot betaling van hetgeen na verkoop van de tot zekerheid 

dienende zaak nog verschuldigd is (vordering tot schadevergoeding). 

De onderhavige bepaling in sanenhang net art. 39.2. zou ook aldus kunnen worden 

opgevat, dat de kredietnemer bij een dergelijke ontbinding van de overeenkoast 

van rechtswege, "bevrijd" zou zijn. 

Mocht dit laatste de bedoeling zijn van deze bepaling -en de toelichting bij 

dit artikel (biz. 116) zou deze indruk kunnen wekken- dan acht de VFN dit 

absoluut onaanvaardbaar. 

Zle ook het comnientaar bij art. 39.2 
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O V E R I G S C N D E R W E R P E M V A N 3 E L A N G 

3 . 1 . DE UITZOKDERIMGSPOSITIE VOOR DE GEy.££NTELIJKZ KKESIETBANXEN 

(MvT I p a g . 4 8 / 4 9 ; a r t . 5) 

De VFN erkent de sociale taak va.i de Gemee.-.telijke Xredietbanken, en zou er 

begrip voor kunren opbrengen wanneer aan deze instellingen, binnen dat sociale 

kader, bepaalde afwijkingen van de wettelijke voorschriften zouden worden 

toegestaan. Maar voor zover de Geneentelijke Kredietbanken krediet verstrekken 

op "commerciSle" basis, celden dezelfde argunenten als waamee de algene.ie en 

cooperatieve banken en andere Wtk.-instellingen or.der de werkir.gssfeer va.-i de 

Wck. zouden moeten worden gebracht. 

3.2. HET TOELATIN'GS- EN VERGUNNTNGENSSLEID 

(MvT I pag. 52 t/n 57; artt. 9 en 11) 

De VT'N huldigt de opvatting dat de overheid zijn taak op het gebied van de 

consumentenbescheming beter en efficiSnter kan uitoefenen door het stellen van 

kwaliteitseisen aan de kredietverstrekker en het toezicht houden daarop, dan 

door het gedetailleerd voorschrijven van voorwaarden waaraan de individaele 

transactie dient te voldoen. 

Zij is van mening dat deze opvatting zeer wel aansiuit op de uitgangspunten van 

het beleid, zoals die in deze Algeaene Toelichting zijn vervocrd. 

In dit kader vraagt de VFN zich af of de voorgestelde vereisten on voor ee.T 

vergunning in aanmerking te komen, voldoende zijn on het toetreder. van onge-

wenste kredietverstrekkers en/of van -de ook in de Toelichting als ongewenst 

aangenerkte- "loze" vergunninghouders te voorkctr.en. 

Zij meent dat niet alleen het gestelda criteriun van 50 transacties per jaar te 

laag is gesteld, maar dat daarnaast de vcorwaarde zou dienen te gelden dat het 

kredietbedrijf op eigen naam en voor eigen rekening en risico wordt 

uitgeoefend. 

3.3. RECLAMSVOORSCHRIFTEN EN PP.OSPECTUSPIICHT 

(MvT I pag. 57/58; art. 22; MvT II pag. 96/97) 

Het voornemen van de overheid om in detail te regelen wat niet, en wat wel in 

advertenties zou mogen worden vemeld, lijkt voorbij te gaan aan de maatregelen 
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die het bedrijfslevan uit zijn eigen verantwoordelijkheid reeds heeft getroffen, 

getuige onder meer de "Bijzondere Gedragsregels voor Consunptief krediet" die 

in het kader van de Reclame Code tot stand zijn cebracht -in overleg net de 

consumentenorganisaties- en die in de praktijk goed blijken te fur.ctioneren. 

(Ter informatie als bijlage bij iezs nota opcenomen, net een overzicht van de 

ingediende en behandelde klachten in de jaren 1980 t/m 1983). 

Mocht de overheid van oordeel zijn dat aanscherping van deze voorschriften 

wenselijk is, dan is daarover vanzelfsprekend overleg met de verantwoordelijke 

marktpartijen mogelijk. 

In het kader van het dereguleringsbeleid van de overheid past noch de hoeveel-

heid informatie die de kredietgever in zijn kosteloos ter beschikking te 

stellen prospectus zou moeten opnemen, noch de gedetailleerde wijze waarop 

zulks zou moeten gebeuren. 

Een prospectus volgens de voorgencnen nomen zou een dusdanige onvang krijgen, 

dat dit niet alleen voor de kredietgever zeer kostbaar zou zijn, naar bovendien 

voor de gemiddelde consument nauwelijks nog enige attentiewaarde zou hebben. 

Het zou daamee voorbijschieten aan S5n van de belangrijkste doeleinden van de 

wet. 

In het algemeen geldt dat de voorgenomen gedetailleerde regelingen voor de 

kredietverstrekkers niet onaanzienlijke kosten r.et zich nee zullen brengen, die 

niet aan de kredietaanvrager in rekening mogen worden gebracht. 

3.4. PROCEDURE BIJ AFWIJZIXG VAN EE:J :<.REDIETAA.W?-=U^G 

(MvT I S pag. 61-; art. 25; MvT II pag. 99/100) 

Vooropgesteld dient te worden dat kredietverlening een trar.sactie van bijzon

dere aard is: tegenover een directe prestatie va.n de kredietgever staat een 

over vaak meerdere jaren gespreide tegenprestatie van de krediecneser. 

Van de kredietgever wordt verlangd dat hij niet alleen de huidige, naar ock de 

toekomstige onstandigheden van zijn client-in-s?e inschat. Hij heeft daarbij 

zowel een economische als een sociale verantwoordelijkheid. 

De door de aanvrager te verstreJtken informatie dient geen ander doel dan on de 

kredietgever in staat te stellen een verantwoorde beslissirg te nenen. 

Gezien het aan de kredietverlening verbonden risico heeft hij het funda.nentele 

recht een kredietaanvraag af te wijzen. 

Meer dan in enig andere sector van het economisch verkeer is kredietverlening 
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gebaseerd op vertrouwen. 

In veel gevallen zal het ontbreken van voldoende vertrouwen bij de kredietgever 

voor deze gerede aanleiding zijn cm niet tot kredietverstrekking over te gaan, 

zonder dat nochtans concreet kan worden aangegeven waaron het krediet wordt 

geweigerd. In geval van minder plczierige onstandigheden, de persoon van de 

kredietaanvrager betreffenda (bv. duidelijke vooruitzichten op werkloosheid; 

crimineel verleden) is het zonder meer niet wenselijk on een afwijzing volledig 

te motiveren. 

Niet alleen is een gedetailleerd gemotiveerde afwijzing sons niet mcgelijk of 

niet wenselijk, ook zou het de behoefte aan een mogelijkheid van beroep tegen 

een afwijzing in het leven roepen. Ket karakter van kredietverlening zou 

daarmee principieel veranderen: er zou daardoor inliciet een soort van "recht 

op krediet" ontstaan. 

De VTN wijst er daarom met nadruk op dat het onder "enige overige bepalingen" 

vermelde voorschrift dat bij afwijzen van een aanvraag " ... de aanvrager 

schriftelijk en met redenen omkleed het niet-inwilligen moet worden 

medegedeeld", niet zou mogen inhouden dat in bijzondere gevallen niet kan 

worden volstaan met een formulering in algemene bewoordingen. 

Tenslotte geldt ook hier dat aan de voorgestelde procedure, waarvoor vereist is 

een individuele afhandeling, toegesneden op de specifieke onstandigheden va-i de 

kredietaanvrager en tot uitdrukking komend in een persoonlijke, per geval 

steeds wisselende brief, niet onaanzienlijke kosten zijn verbonden, die niet 

aan de -afgewezen- aanvrager in rekening nogen worden gebracht, maar te.i laste 

komen van de andere kredietneners. 
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4. O P M S R K I N G E N N.A.V. D E T E K S T VAN' D E A L G E M Z M ; 

T O E L I C H T I N G. 

Pag. 12: 

Er van uitgaande dat de oraschrijvingen van "persoonlijke lening" en "doorlocend 

krediet" slechts zijn bedoeld als begripsbepalingen en niet als definities, zal 

er op deze plaats niet op worden ingegaan. 

Pag. 16: 

Anders dan in de vijfde en vierde regel van onder wordt vemeld, is ook bij 

kredietverlening via een gevolnachtigde tussenpersoon, deze, zowel juridisch 

als praktisch, bemiddelaar. 

Pag. 19: 

Het is niet zo, dat de kredietgever verplicht is de door de aa.-.vrager 

verstrekte gegevens aan die van het BKR te toetsen; de kredietgever is 

verplicht, los van de infomatie die de aanvrager hem verstrekt, diens gegevens 

op te vragen bij het BKR. 

Pag. 27: 

De VFN heeft er bezwaar tegen dat met de weergegeven r.otieven die voor de 

kredietgever zouden gelden ten aanzien van de keuze: geldler.i.-.c of huurkoop, de 

indruk wordt gewekt als zou hier sprake zijn van een alger.een ca-cbara 

praktijk. Hiervoor is geen steun te vinden in statist'isch nateriaal of 

anderszins. 

Pag. 34 e.v.: 

Ten onrechte wordt de indruk gewekt, dat volgens het S'.vO-CA-onderzcek het 

kredietgeversgedrag de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van financiele 

problemen bij de consurnent. 

Het SWOKA-onderzoek had ten doel het vaststellen van de or.vang, de oorzaken en 

de gevolgen van problenatische schuldsituaties bij particuliera ccnsu.r.enten, 

die -meestal naast andere financiSle verplichtingen- consiL-nptieve kredieten 
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waren aangegaan. 

Het hebben van meer dan Sen consunptief krediet bleek de belangrijkste probleem-

bevorderende institutionele factor. 

Dit is wat anders dan de acceptatie-gedraging van de kredietgever bij de 

verstrekking daarvan. 

Voor een beter inzicht in de or.vang van het aantal problenatische schuld-

posities verdient het aanbeveling dit aantal af te zetten tegen het totale 

aantal bij het BKR geregistreerde kredietner.ers. 

Na "... ongeveer 54.000 is",-zou, ccniom het 3WOK.=>-rapport, de :in kunnen 

worden voortgezet met ", d.i. 3,4% van het bij het BKR geregistreerde aantal 

kredietnemers." Dit houdt in dat bijna 97% van de kredieten zonder proble-

matische schuldposities verloopt. 

Om een verkeerde lezing te vermijden, zouden twee accenten mcete.n worden 

geplaatst op het hierna onderstreepte woordje "een" in de zinsnede "3ij een 

consument die een krediet via een kredietbemiddelaar ...". Uit het onderzoek is 

naaielijk naar voren gekomen dat het al dan niet via een kredietbeniddelaar 

geldlenen alleen een verhoogde risicofactor opleverde bij §4n krediet; bij 

meerdere kredieten was er geen aantoonbare causaliteit. 

Pag. 43: 

Het zou meer in oyereensterjaing zijn met de historische feiten, wa-'-.-'eer in 

regel 18 het woordje "mede" zou vervallen: het BKR is tot stand gekomen op 

initiatief van het kredietverlenende bedrijfsleven allSSn. 

Pag. 56: 

Voor alle volledigheid zij opgemerkt dat de toevoeging "deze is gerelateerd aan 

het nettominimumloon", betrekking hebbende op bijstandsuickeri.-.g als minir.um-

norm in het kader van een verantwoord acceptatiebeleid, niet voorkomt in de 

VFN-acceptatienormen. 
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5 . OPM£RKINGSN N . A . V . DE TEKST VAN DE I'TETSARTIKELSK EN VA.V SS A R T I : < £ 1 S G H : ' ' . T J Z ; 

TOELICHTING 

A r t . l . h . en l . i . : 

Voor een eenduidige uitleg van dit artikel ware telker.s de zinsr.ede "aan dsze 

in rekening gebrachte kredietvergoeding" te vervangen door "door ceze verschul-

digde kredietvergoeding". 

Art. 2.a.: 

De gekozen omschrijving voor de bepaling dat de Wet slechts van toepassing is 

"met betrekking tot kredietgevers en leveranciers die in de uitoefenir.g van een 

bedrijf of beroep aan krediettrar.sacties deelne.x.en", zou kunnen inhouden dat 

dlk krediet, verstrekt door een willekeurig onderr.e.-ner, onder de werkingssfeer 

van de wet zou vallen. 

De omschrijving in art. l.a. van de huidige Wcg.:"... beroeps- of bedrijfsaatig 

kredieten verstrekt..." laat minder ruimte voor misverstanden. 

art. 2.a. zou dan kunnen luiden: 

"a. met betrekking tot kredietgevers die beroeps- of bedrijfsnatig aan 

krediettransacties deelnemen en tot leveranciers die zulks in de uit-

oefening van hun bedrijf of beroep doen." 

Art. 3.1.-. 

Als weergegeven in S 2.1.1. van het coirjnentaar, meent de VTN dat het in art. 

3.1. genoerade grensbedrag van de Wet niet / 40.000 r.aar / 20.000 die.''.t te zijn, 

en dat een ondergrens moet worden gelegd van / 1.000. 

Art. 5.1.! 

Onder verwijzing naar het eerder weergegeven standpunt dat de wet oe gelijke 

wijze zou dienen te gelden voor alle verstrekkers van krediet dat geen sociaal 

karakter draagt, bepleit de VFN een aanvulling van lid 1 van art. 5, als hierna 

onderstreept weergegeven: 

"De artikelen 28, onder c en d, en 34 gelden niet voor de Geneentelijke 

Kredietbanken en door deze instellingen af te sluiten krediettransacties voor 

zover deze betrekking hebben op schuldbemiddeling als or.schreven .i.-. art. 41 lid 

2.". 
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Art. 9.b. en 12.1.b. (norm "goed kredietgever"): 

In de Algemene Toelichting (pag. SS/56) wordt aan de Eracode van de VFN een rol 

van betekenis toegekend bij de tenuitvoerlegging van de Wck. 

In de Toelichting bij art. 24 (pag. 98) wordt ten aanzien bet acceptatiebeleid 

een verband gelegd met de VFN-Erecode, zij het op wat inpliciete wijze. 

In een advies van de Comraissie V.'et op het consumptief geldkrediet va.n 

30 november 1984 aan de Staatssecretaris van Econonische Zaken wordt voor-

gesteld de Erecode van de VFN, r.et de daarin opgenonen algese.-.e er. bijzor.dere 

gedragsregels en richtlijnen,- te hanteren als "handvat" on te toetsen of een 

kredietgever zich gedraagt "zoals een goed kredietgever in het naatschappelijk 

verkeer betaamt". 

Mede gelet op het voorgaande mist de VFN dan ook in artikelen waarin het 

criteriun "hetgeen een goed kredietgever in het maatschappelijk %-erkeer mag 

worden verwacht", wordt gelntroduceerd, een verwijzing naar de door de bedrijfs-

tak zelf vastgestelde gedragsregelen. 

Mocht het cm wettechnische redenen minder wenselijk worden geacht or. zulk een 

verwijzing in de wettekst zelf op te nemen, dan zou dit toch tenninste in de 

artikelsgewijze toelichting moeten gebeuren. 

Art. 9. (toevoegen van een vierde vergunning-vereiste): 

Teneinde "eigen fronting"-constrvicties effectief te kunnen voorkonen, zou als 

vierde criterium voor weigering tot het verlenen va.T een vergunning moeten 

worden opgenomen: 

"d. er gegronde reden is om aan te nemen dat de betrokken onderner.ing niet 

geheel of hoofdzakelijk voor eigen rekening en risico kredieten zal ver-

strekken." 

In de artikelsgewijze toelichting ware op te ner.en dat een dercelijke gegronde 

reden aanwezig is wanneer de vemogenspositie van de aanvrager dusdanig is dat 

het onwaarschijnlijk moet worden geacht dat de kredietgever zal voldoen aan het 

vereiste van een ninimum-aantal transacties per jaar. (art. 14.2.d.) 

Daartoe zou informatie omtrent de verraogenspositie van een vercun.Tingaar.vrager 

moeten behoren tot de gegevens die ingevolge de ex art. 7 uit te vaardigen 

Algemene Maatregel van Bestuur bij een vergunningaanvraag moeten worden overge-

legd. 
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Art. 11.2: 

Teneinde "loze" vergunningen effectief te kunnen voorkonen, zou als een voor-

schrift ex art. 11.1 de verplichting kunnen worden ocgenonen dat de batrokken 

onderneming voor eigen rekening en risico kredieten zal verstrekken." 

Art. 11.3.: 

Ongetwijfeld ten overvloede zij erop gewezen dat volgens de huidige redactie 

van lid 3 er een verband wordt gelegd tussen het "alsnog beperkinger. aanbrengen 

of voorschriften aan de vergu.nning verbinden" en het "verzoek van de vergunning-

houder". Hierin is te voorzien door tussenvoeging van de woorden "kan hij" na 

"dan wel". 

Art. IZ.l.b.: 

(Zie art. 9.b.) 

Art. 14.2.b.: 

Wettekst noch artikelsgewijze toelichting bieden uitkonst o? de vraag wanneer 

een aan een vergunninghouder gezonden waarschuwing "onherroepelijk is gewor-

den". 

Art. 14.2.c: 

In het kader van de rechtszekerheid zou moeten worden aangegeven wat de uiter-

ste temijn is waarbinnen een vergunninghouder aan een aan hen gerichte waar

schuwing gevolg dient te geven. 

Art. 14.2.d.: 

De Minister kan een vergunning intrekken indien een krecietgever ninder dan 50 

kredieten per jaar verstrekt. 

De VFN nieent dat de gekozen grens te laag is gesteld: bij een "or.zet" van 

gemiddeld SSn krediet per week kan nauwelijks worden gesproken van "bedrijfs-

matig krediet verstrekken", terwijl ook de voor een deskundige bedrijfsvoering 

noodzakelijke ervaring in het gedrang komt. 
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Art. 14..^.! 

Vanzelfsprekend meet een vergunning kunnen worden ingetrokken wanneer blijkt 

"van gedraging van de vergunninghouder of van handelingen in zijn onderneming 

welke in zodanige mate indruisen tegen hetgeen van een goed kredietgever in het 

maatschappelijk verkeer redelijkerwijs mag worden verwacht dat hem niet langer 

kan worden toegestaan krediet te verlenen." 

De VFN meent evenwel dat voor een dergelijke zware straf de criteria te vaag 

zijn omschreven. 

Ook de ratio van deze bepaling ontgaat haar; de Minister heeft inuners steeds de 

bevoegdheid om een vergunning in te trekken. 

Voorgesteld wordt dan ook lid 3 te laten vervallen en het daar vemelde crite-

riuCT als eerste onder lid 2 te vemelden. 

Art. 22.1.: 

Nog eens zij benadrukt dat de omvang van, en de schaal waarop het "prospectus" 

"kosteloos" beschikbaar moet worden gesteld, aanmerkelijke kosten voor het 

bedrij£sleven met zich mee zal brengen. 

Een omvangrijker brochure zal in veel ruimer mate dan thans het geval is -de 

leverancier valt nu immers ook onder de verplichting- beschikbaar moeten worden 

gesteld. 

Art. 2S.! 

Zie S 3.4 van het commentaar. 

Art. 26.3.c: 

De bepaling dat de kredietsom ook "in letterschrift" aoet worden weergegeven is 

niet meer van deze tijd, en kan bij de geautomatiseerde opmaak van contracten 

problemen opleveren. 

De VFN bepleit dan ook dat deze eis vervalt. 

Het bepaalde in lid 3, sub c zou voorts inhouden dat bij een wijziging van de 

limiet bij een overeenkomst van doorlopend krediet een nieuwe, door beide 

partijen te tekenen akte noet worden opgemaakt. De VFN vraagt zich af of dit 

bij de redactie van dit artikel is gerealiseerd. 

Zij acht dit om redenen van praktische aard minder wenselijk en bepleit 
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aanpassing van deze bepaling. 

Art. 30.1.: 

Voor onze opmerking inzake het principe van sen wettelijk naxinun-tarief zij 

verwezen naar S 2.3.1. van het commentaar. 

Art. 35.: 

Niet duidelijk is wat onder "gespecificeerd overzicht (....) van het uitstaand 

saldo" moet worden volstaan. 

Om redenen van automatiseringstechnische aard kan het verstrekken van een 

opgave bij doorlopend krediet bezwaarlijk en in bepaalde cevallen zelfs 

bnmogelijk zijn wanneer een overzicht over een periode van enige duur zou 

worden gevraagd. 

In de tekst van de wet ware derhalve op te nemen dat de periode, waarop het 

overzicht betrekking heeft, bij doorlopend krediet beperkt kan blijven tot 

twee jaar. 

Daarbij noet worden bedacht dat bij een doorlopend krediet de kredietnener 

regelraatig -doorgaans maandelijks- een overzicht van het verloop van zijn 

rekening ontvangt. 

Art. 36.1.: 

Het verdient aanbeveling de redactie van dit lid aan te passen teneir.de 

duidelijker tot uitdrukking te laten konen dat deze bepaling niet van 

toepassing is op hypothecaire zekerheid, en dat andere zakelijke en 

persoonlijke zekerheden dan die welke worden uitgesloten, wSl zijn tcegestaan. 

Voor het overige zij ten aanzien van dit artikel verwezen naar het onderdeel 

"Zakelijke Zekerheid" van het conunentaar (S 2.4). 

Art. 36.2.: 

In de tweede regel van lid twee is tussen "doorlopend" en "krediet" het woord 

"goederen" weggevallen, 

Niet duidelijk is of de kredietgever wordt verondersteld zijn cliSnt te 

infonneren dat hij eigenaar is geworden. Zulks zou, overigens, ook bij de 

huidige stand van de (automatiserings)techniek ondoenlijk zijn. 
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Art. 37.1.: 

In het spraakgebruik impliceert de term "vorderen" doorgaans een rechterlijke 

tussenkomst. 

Aangezien daar in deze bepaling geen sprake van is, verdient een "neutrale" 

omschrijving als "vragen" of "verlangen" de voorkeur. 

Art. 37.2.: 

Teneinde elk misverstand te veraijden, zou in de laatste zin van dit lid de "e" 

in doorlooende krediettransacties dienen te vervallen. 

Art. 38.: 

In de praktijk blijkt dat bij een onderhandse verkoop veelal een hogere 

opbrengst is te realiseren dan bij een verkoop in het openbaar. 

In het belang van beide partijen zou zijn een bepaling dat een teruggenomen 

zaak dient te worden getaxeerd, waarna de taxatie-prijs in nindering wordt 

gebracht op de schuld van de debiteur, ook al zou de zaak uiteindelijk minder 

opbrengen. 

Ingevolge art. 39.2. zou een hogere opbrengst dan de taxatie-waarde net de 

debiteur moeten worden verrekend. 

Art. 39.1.: 

De bepaling dat een kredietovereenkcnst "slechts door rechterlijke tussenkomst" 

of van rechtswege (bij terugnane) kan worden ontbonden, lijkt in strijd net 

artikel 25.5. dat de kredietnerner de mogelijkheid biedt on, bij gebreken in de 

akte of bij een' "niet toegelaten volnacht", door een "buitengerechtelijke 

verklaring" de overeenkomst ontbonden te verklaren. 

Art. 39.2: 

De VFN acht de eenzijdigheid van deze bepaling in strijd net de alger.ene ncrr.en 

van rechtvaardigheid. 

De bepaling van de Ontwerp-Richtlijn (art. 9.2) dat "voortijdice beSindiging 

van de kredietovereenkomst niet tot een ongerechtvaardigde behandeling van eSn 

der beide partijen leidt", is in dit opzicht veel reSler. 
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Art. 42: 

Waar in lid 1 van dit artikel wordt vervezen naar art. 42, zal ongetwijfeld 

"41" zijn bedoeld. 

Art. 45: 

De VFN meent dat de in de Toelichting -overigens uitsluitend ten aanzien van 

het bedrijfsleven- reeds bij voorbaat aangegeven verdeling van de zetels in de 

in te stellen Commissie Wck. onvoldoende recht doet aan het door de leden van 

de VFN vertegenwoordigde marktaandeel. 

Art. 63: 

Het zou de overzichtelijkheid van de Wet bevorderen wanneer art. 63 alle 

bepalingen op het gebied van het consunentenkrediet van het BW zou uitzonderen, 

waarna die artikelen die wSl van kracht blijven, in de Wck. integraal worden 

opgenomen. 

Dit zou eenvoudig te bereiken zijn door in de Wck. een algece.-.e uitsluiting op 

te nemen van die artikelen (1576 t/m lS76x) van het BW die specifiek de verkoop 

op afbetaling en de huurkoop regelen, en de desbetreffende bepalingen, voor 

zover van toepassing, op te nemen in de onderhavige wet. 

's-Gravenhage, 16 januari 1985. 

850111-432X10-Bghhl20s 
850116-432X10-C12S 
850118-432X10-24S 
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BIJLAGE 1 

bij het coiranentaar van de VFN op het Voorontwerp van de Wet Consunentenkrediet, 

Onderdeel "d" van de "Bijzondere Gedragsregelen" van de Reclar.e Code, welke op 

1 augustus 1981 van kracht werden. 

Bijzondere gedragsregelen betreffende 
reclame-uitingen voor consumptlef krediet 

1. Indien in rcclamc-uiiingcn co^^umpticf krcdict wordt aangc-
bixJcn. waarbij op cnigcrlci wtj/c dc krcdieivcrgocding cn/of 
de rcgcliny van dc tcruiibtitalin^ wordt vcrmcld. dicnt in de 
aanbtcding steeds duidelijk leesbaar metding te worden 
gemaakt van de volgcnde gege^ens: 

t.l. de soon Icrcdict. die wordt aangeboden. namclijic 
persoonlijke Icning, doorlopend krediet. koop op afbeialing. 
huurkoop of persoonltjkc Icning^doortopcnd krediet met 
hypotJicek: voor dcze kredicivonncn mogen in plaats daan'an 
eigen bcnnmingen worden gcbruikL miu uit de daarbij vcrmelde 
beschrijving duideiijk blijkt van welk soon krediet sprakc is: 

1.2.1. bij koop op afbetaling. huurkoop en persoonlijke 
lentng: 
- het netto-bcdrag in handcn: 
- de betalingsrcgeling. dw.z. de duur van hci krediet en het 

bedrag van de daarbij behorende periodieke {maandelijkse. 
driemaandclljkse etc) termijnen: 

- bij koop op aibetaling of huurkoop van concrect genoemde 
taken dicnt naast de prijs bij contante betaling de toiale prijs 
bij afbeiaiing vennetd te worden alsook. voorzover van 
toepassing. de wenelijke verptichte aanbctaling c.q. kassa-
HOfting; 

1.2.1 bij doortopend krediet: 
- het bedrag van de krediet-limiet: 
- het rentepcrccntage per maand: 
- de wijzc. rcsp. de wijjcn waarop het periodiekc tennijn-

bedrag wurdt bcpaaid; 
- de iheorcti^chc loiiptijd. die dicni te worden borokcnd aan de 

hand van dc vcrmelde krcdictiommcn. icrmijnhcdragcn en 
krcJ•ct^c^t:ocding^pcrcc^t.'l^c .̂ uii^jjndc %andc vcrondcr-
sitftling dat dc krcdivtlimici voUcdii; worjt t>p$k'norncn. het 
krcdicIVcrgiTcdingNpercentage ongtfwijzi;;d blijt'i. gccn 
di>po^itics mccr plaats vmdcn en de termijnbcdragen 
worden voldaan ovcrecnkomstig de contractuetc 
voorwaardcn. 

2. In de ondcr 1,2.1. bedticldc term ijnbcdra gen en de onJcr 
1.2.2. bcUocldtf rente percent ages per maanJ dicnt dc gchele 
krcdietvcrgocding (rente en allc kosicn. hoc ook genaamd) te 
zijn bcgrepcn; een uiizondcring kan uitstuitcnd worden 
gcmaaki v«Mir door de krcdicigevcr bedongcn taxatic* en/of 
noiariskusien cn/of al'sluitprovisic; injicn dc/c kii^tcn nua»t 
de krcdictvcrgttcding vcrschuldigd zijn dan dicnt dit tc worden 
vermcld. waarbij de afsluitprovisie dicnt te worden uitgcdrukt 
in een percentage van het nettobedrag in handcn. zoals 
bedoeld bij punt 1.2.1. 

3. Dc .idxcnecrdcr dicni er zorg vivr to dragcn, dai steeds met 
gclJcndc uneven cn̂  of vixjr\vaarJen \*ord[ geadvencerd; bij 
rcclame-uitingcn in dagbladcn en pub!ivi;cii>rr.eJia. weUc de 
advenecrder in de gclcscnhcid siellen binncn een lennijn van 
dric dagen voor verschijningsda;um <A ijzigingen aan te brengen 
in bestaande advenentieteksten. dienen de vermelde 
u îeven/voof^fc-aa^den tot tenrr.inste vijf dagen na pubUkaue 
geldig te zijn. 

4. Indien de aangeboden tarieven en of voorwaarden niet op 
tedere kredietaanvrager van toepassing zijn. dient te worden 
vermcld aan welke ^ereisten de kredieiaanvrager dient te 
voldocn om voor dc beperki toepasbare tarieven voorwaarden 
in aanmcrking ic komen. 

5. Indien kredietbedragen van een bepaalde omvang in de rege] 
niet zonder zekerheidstelling worden ventrekL dient dii te 
worden vermeld. 

6. Voor alle reclame-uitingen. welke beu'ckking hebben op 
consumptief krediet. gclden bovendien de \olgende bepalingeo: 

6.1. de verraelding ..ovemarae lopende leningen" (of 
woorden van soorrgelijke strekkin;) is slechu toegestian met 
de loevoegjng ..door vervroegde af.ossing. waarmec kosten 
gemoeid kunnen zijn": 

6.2. bij vermelding van de tijdsduur. waarbirjien over een 
kredietaanvraag wordibeslisten oi'wajrbinnen een krediet tot 
stand kan komen. nag niet te ke-r.en worden je^sven. dat dii 
sncllcr dan binncn vier uur of b-,nr.tfn een h ji\ e werkdag 
mogelijk is: bcwoordingen als ..na gcbeld. direct geld". ..Uiar 
leruijl u rtacht", ..super>ncl gclJ ier.en" of er.:ge andere 
omschnj^ing van <i'»«'r;gc!i;ke >iri:\,'>,:r.^, »»;ur.:;: ~en 
rcdelijkcrvxijs lou kunnen »»pmakcn. Jatdaa.TTiedecen snellere 
krcdie^besIl.•î ing ot krcdici^crlenmg dan binner genoemde 
icrmrjn wordt hedivld. zij" derkaUe met ^vgcstaan; 

6.3. indien reclame-uitingen Je inteniie hebben krediet-
overeenkomsien tot stand te brengen met een ander dan de 
advencerder, en Jezc laatste niet be>%.̂ ikt over een vergunning 
in de zin van de Wet op het consumptief gcldk.'ediet. diem 
steeds de aanduiding: ..krcdietbemiddelaar" of ..krediet* 
hcmiddelingri-kanî x^r bedrijt" achtcr de r.aam van de 

^adveneerJer te worden vermelJ; 

6.4. de vermclding dat ..weitclijke tarieven" worden 
gehanteerd of dai de adver^eerders een (door de overheid) 
..fioedgckeurde" of ..crkende insielling" is (of woorden van 
soongelijke strekking). zijn niet toegestaait 
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27 16-1-3S 

BIJLAGE 2 

bij het coronentaar van de VFN op het Voorontwerp van de Wet Consuxientenkrediat, 

Overzicht van de in de jaren 1980 t/n 1983 bij de Reclame Code Conmissie 

ingediende klachten (omkaderd de klachten die op leningen/financierinen 

betrekking hadden). 

De klachten ingediend In 1983 hadden betrekking op de volgen-

de goederen of diensten: 

19S0 1981 1982 1983 

voedingsniddelen 
huishoudelijke artikelen 
electrische apparacen 
radio, t.v., hifl-appa-

racuur, cassettes e.d. 
foto/filra 
kleding 
tabak en alcohol 
geneesmiddelen/cosmetica 
boeken 
reizen 
woninginrlchting 
onroerend goed 
belecci-cpr 

1 lenincer./financterincen 
verzekeringen 
sieraden 
fiecscn 
personeelsadvertenties 
loterij 
cursussen 
bestrijdingsraiddelen 
auto's 

49 
22 
16 

17 
17 
6 
9 
15 
19 
16 
24 

• 1 ^ 

33 
19 
--
--
— 
— 
— 
29 

30 
21 
21 

6 
12 
9 
7 
IS 
10 
17 
15 
— 
1 1 
70 • 
17 
5 
--
— 
— 
--
17 

22 
23 
10 

15 
7 
18 
19 
26 
12 
9 
23 
15 
>: 
73 
20 
5 
5 

44 
5 
5 

21 

41 
11 
15 

16 
3 
19 
13 
6 
7 
14 
29 
6 
7 

4 1 
21 
4 
1 
1 
1 
3 
4 
23 

diversen 139 192 100 58 

bron: Jaarverslag 1983 van de Stichting Reclame Code 
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1 .3 . 
N E D E R L A N D S E B A N K I E R S V E R E N I G I N G 

^ O S T B U S 1 S S 7 0 - 1 0 0 0 SW A M S T E R D A M • K E I Z S R S O R A C H T TOfl - T S U . O a O - a S o a S I * -TEL. EX I S 7 S S 

Commlssle voor Consumentenaangelegenheden 
Werkgroep ConsumpClef Rredlec en 
Afbetallngsstelsel 
Postbus 90405 
2509 LK ' a-Gravenhage 

T.a.v. de heer H. van der Craaff 

17 ,'anuarl 1985 (n) 

Ml Jne heren, 

Becrefc: Kort coaaentaar op Uv TragenllJaC Inzake Voor-
ontverp Wet op taet Consamentenkredlec (WCK) 

Onder verwljzlng naar de beanCwoordlng van de 7 vragen, welke aan 
het Concactorgaan ConsumenCenkredleC zljn voorgelegd, doen wlj U 
onderstaand rechtscreeks onze reaccle hlerop coekomen. 

De hlerulc voor e hlerulc voorcvloeiende consequenCles zoals: 
blj een kredlec van tenmlnsce f 2.000,— beschlkken over 
genoegzaoe schrlfCellJke Inllchdngen becreffende de 
kredletwaardlgheld; 

- prospeccuspllchc ; 
- een door belde parcljen gecekende akce; 
- beperking van de zakelljke zekerheden; 
- beperking van de opelsbaarheld en de ulCwlnnlngsmoge11jkeden; 
- de maxlmerlng van de kredlecvergoedIng, alsmede van de rence-

afwlJklng; 
- de admlnlscracleve en meldIngsvoorschrlfeen; 

Slatutair gwesligd te Amtlerdam . Inscnfiivmg nandclsragilltr K.v.K. Amsltraim nr V S3UZ3 
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zljn voor deze debeescanden, zoals hlerboven bedoeld, geheel of 
ten dele - mede vanwege de consequencles voor heC betallngsver-
keer - onaanvaardbaar. Het Is bovendlen de vraag of de conse-
quencles voor hec becallngsverkeer nlec Indrulsen tegen de 
privacy (en de vetgevlng daaromerent) van clianten, waaronder ook 
bultenlandse. 
Gezlen het bovenstaande dlent naar onze oenlng de werklngssfeer 
van de Wet voor wat betreft de banken te vorden beperke tot hec 
werkelijke consumenCenkrediet, zoals hlervoor is omschreven. 
De ulcslulclng van de overlge debecseanden zou o.l. dlenen ee 
vorden geregeld confoo are. 2 en 3 van heC gewljzlgd voorsCel van 
de EG-riehelljn Consumentenkrediec dd. 10-7-1984. 

Ad vraag 2 
Er Is geen 
WCGK worde 
als WTK ke 
en rapport 
ten wlj he 
de WTK in 
- een "In 

wordc vo 
- In elk g 

cevens 1 
Voores bll 
toezlchc z 
WTK-lnstel 
Wij drlnge 
voor wac d 

) 
spr 

n ge 
nnen 
age. 
t op 
die 
over 
orge 
eval 
n de 
jfc 
oude 
ling 
n er 
eze 

ake V 
heel 
elk 
Hoew 
zljn 

zln d 
leg-p 
schre 
de 1 
WCK 

het o 
n hou 
en. 
op a 

wet b 

an *de" e 
los van d 
voorschri 
el ook da 
Dlnst no 

at : 
rocedure" 
ven; 
n de WTK-
als overl 
ngevens t 
den (DNB: 

enheid van vetgevlng. De WAS en de 
e WTK samengevoegd cot WCK. Zowal WCK 
ften op het terreln van admlnlstratie 
n dlscrepantles bll'ven bestaan, ach-
odzakelijk de WCK aan ta slultan op 

, In plaats van een Advlescoomlssle, 

verme 
egpar 
dat t 
Wtk 

an hec toezlch 
etreft, blj De 

Ide representatleve organlsaCles 
tners vorden vermeld. 
wee verschlllende Instancies 
en Economlsche Zaken: WCK) op 

c op de WTK-lastelllngea, ook 
Nederlandsche Bank ce leggen. 

Ad vraag 3) 
Indian de werkl 
vraag 1) , zljn 
ondersCaande pu 

de beperking 
Belenen is d 
andere zeker 
dan nlet mee 
de wijze waa 
deld , dus oo 
kredle tgever 
een aantal 
zoals de bep 
ling blJ doo 
lljkheden en 
een dubbele 
wettelljke r 

Wij wij zen er o 
hebben voor de 
julsc onderwerp 

ngssfeer van de vec niet zou vo 
zeker problemen te verwachcen o 
nt en: 
en bij hec nemen van zekerheden 
aarmee verboden, maar ook het n 
heden dan waarvoor het krediet 
r mogelljk; 
rop de rekeningcourantkredieten 
k de opelsbaarheid, verzwakken 
, terwijl daar geen motieven vo 
erboden bedingen zljn voor bank 
erkende bepaling met betrekking 
rlopend krediet, aanvullende ve 
de uiewinningsmogelijkheden; 

administratie vanwege hec moete 
egimes zal onvermijdelijk worde 
p dat de drie eerstgenoeade pun 
algemene bankvoorwaarden, welke 
van gesprek elders in de SER z 

rden beperke (zie 
p elk van de vier 

zljn ongewens C. 
emen van sommige 
word c ve rleend is 

worden behan-
de posltie van de 
or z1jn; 
en niet acceptabel, 
tot de cariefstel-

rzekeringsaoge-

n werken met twee 
n . 
ten consequentles 
op die momen C 

i jn. 
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Ad vraag A) 
Het maximum 
gehanteerd: 

een abso 
kredletr 
een prlj 
tussen m 
perlode 
Het huld 
door kap 
lopend k 
In reken 
Een prlJ 
nlet mog 

Het huldlge 
Het Is nlet 
nomlnaal of 
substltutle 
plaatsvlnde 
tarlef met 

tarlef vordt In het wetsvoorstel op meerdere manleren 

luu t p 
Islco' 
svoors 
axlmum 
van 5 
Ige ma 
ttaalm 
redlet 
Ing-co 
svoors 
elljk 
maxim 
dulde 
ef f ec 
van h 

n, zou 
ca \kZ 

lafond 
s; 
chrlft 
tarlef 
aar vo 

xlmum t 
arkt-ta 
en In 

urant w 
chrlft 
en onto 
urn tarl 
lijk of 
Clef pe 
et noml 
sprake 

ter voorkomlng van onaanvaardbare 

door 
en 

rdt 
arle 
rlev 
nog 
ordt 
dat 
elaa 
ef 1 
het 

rcen 
naal 
zl 

dat 
geha 
gefi 
f vo 
en 
veel 
geb 

beld 
tbaa 
n de 
max 
tage 
doo 

n va 

blj doo 
nteerd 
xeerd. 
rdt In 
De : tarl 
sterke 

aseerd 
e soort 
r. 
WCGK 1 

Imum ta 
zal vo 

r het e 
n een v 

rlopend kredlet de afstand 
tarlef gedurende een 

belangrljke mate bepaald 
efstelllng van het door-
mate dat van het kredlet 

op de geldmarkttarleven. 
en tarleven koppelt. Is 

s een nomlnaal percentage. 
rlef In de nleuve vet een 
rden. Voor zover 
ffectlef percentage zou 
erlaglng van het maximum 

Ad vraag 5} 
De term 'goed kredletgever' In art. 24 Is ondanks de ultleg In de 
Memorle van Toellchtlng voor kredletgevers o.l. onaanvaardbaar. 
Het Is een pleonasme met een tendens tot negatleve kvallfleatle. 
De Interpretatle als In de Memorle van Toellchtlng lljkt boven-
dlen nlet In de veg te staan aan het stellen van zwaardere elsen 
aan een kredletgever dan haar rechtens (Wet en Juris prudent 1e) al 
vordt opgelegd. Deze zvaardere zorgvuldlgheldsels kan bovendlen 
door de vage en nlet nader ultgewerkte formulerlng lelden tot be-
vorderlng van elsen velke haaks staan op het door De Nederlandse 
Bank ultgeoefende toezlcht op WTK-lnstelllngen. 

Ad vraag 6) 
De minimum transactle-els vordt nlet als voldoende beoordeeld oo 
nlet-professlonele kredletgevers van de markt te veren. Wlj geven 
de voorkeur aan toepasslng van WTK-voorschrlften (cveehoofdlge 
leldlng, minimum elgen vermogen) boven een transactlenorm. 

Ad vraag 7) 
De credit-cards, voor zover deze door en via de banken In omloop 
vorden gebracht, zljn geen kredlet-kaarten. maar betaalkaarten om 
betallngen te kunnen verrlchten ten laste van de blj de bank aan-
gehouden rekenlng. De credit-card als zodanlg heeft derhalve 
nlets met kredletverlenlng te maken. 

119 



NEOERUANDSE SAN Kl ERSVER EN IGI NG 

UIJ oerken op dat de beancwoordlng van de door U gescelde 7 
vragen onder de nodlge cijdsdruk heefc noeeen plaacsvlnden. 
Om deze redea maken wlj derhalve eea voorbehoud en gaan ervan ulc 
dac vlj zo nodlg In een laCer scadlum nog op een aancal puncen 
blj U cerug kunnen komen. 

Hoogachcend, 
NEDERLANDSE BAMKIERSVERENIGING 

Drs P.J. Boomsma 
Secrecarls 

BlJ afvezlgheld ondercekend door 
Drs R.J.G.Th. Overmeer, SecreCarls 
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1.4. 

N E 0 E R L A N 0 8 E V E R E N i a i N Q 

V A N H Y P O T H E E K B A N K E N 

S999 eo AOELHEIOSTPAAT 8 
aSOS CJ PQSTBUS 9S37<1 
T61.6FOON070-B1 « a 6 1 

MR/WG 

•S-GPAV6NMAG6. 29 januar i 1985 

Oe SER Camissie vcor 
Ccnsunentenaange legenheden 
T.a.v. Drs. H. v.d. Graaf 
Postbus 90405 
2509 IR CEN BAAG 

Mijne Heren, 

Betreft: VOCaOTTWERP WET OP HET (XHStMENTENKKTOIEr 

De werkgroep Ccnsunptief Krediet en Afbetalingsstelsel van de SEHrCamdssie 
vocr Consumentenaangelegenheden, beeft met het stellen van een zevental vragen 
de cpinie gepolst van het Ccntactocgaan Consunentenkrediet, over enkele aspecten 
van bovenbedoeld voorontwecp. De reactie van het Ccntactorgaan is per schrijven 
van 16 januari 1985 aan de betrokken SE»-Caninissie ter hand gesteld. Daarbij 
is naar voren gebracht dat enige binnen het Ccntactorgaan vertegenwoordigde 
gro^eringen zidi t .a.v. bepaalde principiele punten nog nader zouden uitspre-
ken. Wij doen dat hierbij m.b.t. het vc»rstel tot het onder de werkingssfeer 
van de wet brengen van (bepaalde) hypothecaire kredieten. 

Blijkens de (oono^t) Memorie van Toeli<*ting heeft de Wet cp het Consumenten-
krediet als doelsteUing de qptinBle bes<±enning van de oonsument. Hiercnder 
wordt verstasn dat de oonsuroentr voorzien van relevante kennis, cp rationele 
gronden een kredietbeslissing kan nenen, dat een verstrekt krediet qua aard 
en cmvang past in zijn patrocxi van inkansten en uitgaven en dat het op rede-
l i jke voorwaarden vcrdt verleend. 
Wij sluiten ens aan bij de vosrstanders van een wettelijke regeling ter besc^er-
ming van consumehten cp het gebied van de oonsuinptieve kredietverlening, indien 
en voorzover van misstanden is gebleken of daarvoor te vrezen valt. Tevens s lui
ten wij ens aan bij het cp pag. 51 van de Toeliditing gestelde, waar staat dat 
het in het kader van een sober wetgevingsbeleid past, slechts dan tot nieuwe 
wetgeving over te gaan, indien ondubbelzinnig vaststaat dat daaraan een duide-
lijke naatschappelijke behoefte bestaat. Deze behoefte noch de bovenbedoelde 
misstanden wordsi, vooc wat betreft hypothecaire kredieten, aangetoond of aan-
nemelijk gemaakt. 
Het gestelde cp biz. 46 van de Tbelichting vaar staat dat het kabinet het ver-
antwoord achtte "dat ook hypothecaire kredieten tot die grens van f 40.000,—, 
die iiiners veelal een oonsunptief karakter hebben, onder de werking van de rege
ling zuUen vallen", v<ordt enzerzijds niet cnderschreven. In verreweg de meeste 
gevaUen vorden deze kredieten verstrekt ten behoeve van verbetering of uitbrei-
ding van een pand dat bij de kredietnemer zelf in gebruik i s . Er is dan ook 
geen sprake van een kredietverlening voor oonsuitptieve doeleinden; integendeel, 
er is sprake van een investering die een blijvende waardeverandering van het 
cnroerend goed inhoudt. 
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Ook in die uitzonderingsgiivallan, waarbij een hypothecair krediet als bedoeld 
in het vcorontwecp niet wordt aangewend met een investeringsdoel, is er geen 
sprake van een consmrptief krediet. Imners het in beginsel larg Icpende hypo
thecair krediet wordt verleend cp basis van een onderpand, een object. Er is 
dan sprake van het liquide maken van vermogen. Consunotief krediet wordt ver
leend op basis van het toekanstig inkomen van een individu, een subject. Er 
is dan sprake van het anticiperen cp een subjectgebonden bcekcnstige raiddelan-
stroon. De principiele verschillen tussen object- en subjectfinanciering, wor-
den in het voorcntwerp genegeerd. Dit leidt in tepaalde gevallen tot onoplos-
bare problanen. Te denkei valt b.v. aan de opeisbaarheidsgrcnden, maar daarover 
later. 
Wij vragen ens af of de niet-crderbcuwde bewering, dat hypothecaire kredietsn 
tot / 40.000,— veelal een consunptief karakter hebben, niet voor herziening 
in aannerking ncet konen en of, in het pcsitieve geval, daaraian niet de oonse-
quentie moet worden verbcoden hypothecair krediet buiten de werkingssfeer van 
de vet te laten. 

Naast deze arguiiEnten zijn er ncg andere zaken die verdienen nader te worden 
belicht. 
Het voorstel in het vcorcntwerp an bepaalde hypothecaire kredieten a:der de 
werking van de wet ts brengen, wijkt af van het voorstel van de E.G. Richtlijn 
betreffende hannonisatie van de v«ttelijke en bestuurlijke bepalingen van de 
Lidstaten inzake Consuroentenkrediet.. In artikel 2 van bedcelde Richtlijn staat 
dat ze niet van toepassing is cp kredietovereenkansten die hoofdzakelijk bestemd 
zijn vocr verwerving of behoud van eigerdOTBrechtan op een terrein of een be-
staand of nog te bouv«n gebouw of de verbetering van de structuur van een gebcuw. 
Wij vermogen niet in te zien op »«lke grcnden de Nederlandse wetgever op het 
gebied van hypothecaire kredietverlentng wil afwijken van deze richtlijn. Voorts 
zou o.i. onderzocht mceten worden, v«lke de gevolgen van zo'n Nederlands initia-
tief zcuden zijn m.b.t. het E.G.-voorstel voor een Richtlijn inzake de vrijheid 
van vestiging en het vrij verrichten van diensten cp het gebied van het hypothe
cair krediet - november 1984 (XV/247/34). 

Tot slot willen we er nog op wijzen dat cngewijzigde invoering van het Vcorcnt
werp - gelet qp ondernieer de administratieve verplichtingen, die de hypothecaire 
kredietgever worden opgelegd - hogere kosten tot gevolg hebben; zeker voor kre
dieten beneden de f 40.000, — . Dit kan een vermindering van het aanbod of ver-
dwijning van een relatief goedkope financier ingsvonn tot gevolg hebben of leiden 
t33t een hogere kredietvecgceding. Het beschermen van het oonsimentencelang lijkt 
daamee in tegenspraak. 

Hiervoor stelden wij nog tsrug te zuUen konen cp de cpeisbaarheidsgconden. 
Het voorcntwerp bevat alechts twee grcnden voor onmiddellijke oceisbaarheid 
van een "oonsumentenkrediet", te <̂eten (artikel 28 sub c): 
1. Indien de kredietnener, die achterstallig is in de betaling van twee of raeer 

vervallen termijnbedragen, na ingebreke ts zijn gesteld, nalatig blijft in 
de nakoning van zijn verplichtingen; 

2. Indien de kredietnemer Nederland metter^ocn heeft verlaten dan wel indien 
redelijkerwijs kan vorden aanceronen dat de kredietnemer binnen vier .iiaanden 
Nederland :netter«con verlaat. 

Mij zijn van oordeel dat teperking van de cceisbaarheidsgronden tot deze twee 
gevallen niet acceptafcel is en met name bij hypothecaire kredieten tot volstrekt 
onaanvaardbare gevolgen kan leiden. 3cvendien wordt de in het Burgerlijk Wetbcek 
gerecelde positie van de hypotheekhouders vcor een groot gedeelts uitgehold. 
Cnverlet cnze hiervcor gemotiveerde opvatting dat hypothecaire kredieten niet 
onder de werkirgssfeer van de Wet cp het Consumentenkrediet gebracht dienen 
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te worden zijn wij van oordeel dat - zo er a l behoefte bestaat aan een wettelijke 
beperking van de opeisbaarheidsgrcnden - het aantal opeisbaarheidsgronden uitge-
breid zou moeten worden. Bij de uitbreiding van opeisbaarheidsgronden, die de 
kredietnaner betreffen, denken v« in ieder geval aan faillissement en overlijden. 

Voce wat betreft de hypothecaire zekerheid zullen de opeisbaarheidsgronden in 
ieder geval noodzakelijkerwijs uitgebreid noeten worden met die gronden die 
samenhangen met de aard van het onderpand. Zonder volledig te wiUen zijn, hebben 
wij met name het oog cp de volgende gevallen: 
- executoriaal beslag op het onderpand; 
- vervreemding van het onderpand; 
- niet betaling van zakelijke lasten, rustende cp het onderpand (canon bij erf-

pacht); 
- niet verzekerd zijn van het onderpand tegen gebruikelijke risico's (brand-, 

stomschade); 
- cnteigening; 
- splitsing of cpheffing van splitsing in appartementsrechten, dan wel wijzi-

ging van de splitsing; 
- wijziging van de bestenning; 
- cnbewoonbaarverklauring of aanschrijving van a/erheidswege tot herstel; 
- emstige waardevermindering; 
- nietigverklaring, vemietiging of cntbinding van de overeenkanst, waarbij 

de hypotheekgever of een rechtsvoorganger de eigendan van het onderpand heeft 
verkregen; 

- het blijken van een ernstig gebrek in het onderpand; 
- plaatsing cp een monianentenlijst; 
- verhuur en verpachting. 

Wij vertrouwen erop U gemotiveerd duidelijk uiteengezet te hefcben dat het brengen 
van hypothecaire kredieten onder de werking van de Wet cp het Consumentenkrediet 
ernstige bezwaren cproept. De maatschappelijke behoefte het wel te doen wordt 
geenszins aangetoond noch aannemelijk gemaakt en door ons ook niet gevoeld. 
Wij verzoeken U dan ook met klem het voorontwerp in zodanige zin te doen ver-
anderen dat hypothecaire kredieten niet onder de werking van de Wet op het Con
sumentenkrediet zullen vallen. 

Tot een nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne bereid. 

Inmiddels verblijvei wij, 

hoogachtend, 

J.F. Visser (Voorzitter) M.H.G. Sesapt (Secretaris) 

De Minister van Finamcien 
De Minister van Jus t i t ie 
De Staatssecretaris van Econanische Zaken 
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Sij a r t w o o r d d a t u m , ons Iccnn^erk an atdeling vp'rr.ercttn 

Voorontwerp Wet op hat Consumenten Krediet 
afd. Cz/Oc, tel. 020-5843324 

Mijne heren, 

0« warkgroep CoBssvsnptief Krediet en Afbetalingsstelsel van de SSS-Cooaiesie voor 
Conaianentenaange 1 eganheden heeft het Contactorgaan Consumentenkrediet oo zijn 
visie mat betrekking tot het bovengenoemde voorontwerp gevraagd. Het Contactor
gaan heeft per brief van 16 januari jl. zijn visie kenbaar genaakt. In die brief 
wordt gasteld dat enige binnen het Contactorgaan vertegenwoordigde groeperingen 
zich ten aanzien van bepaalde punten nog nader zouden uitspreken. 
Postgiro/rijkpostspaarbank wil in dat kader van haar visie met betrekking tot het 
hanteren van maxinuatarieven en met betrekking tot hypothecaire leningen kleiner 
dan fl. 40.000,— blijk geven. 

In afwijking van het Contactorgaan meent postgiro/rijkspostspaarbank dat het han
teren van maximun-tarieven een eenvoudige en operationele methode is om overcre-
ditering te beperken. 
Hij sien- echter wel bezwaren in het bepaalde in artikel 28.1.a in samenhang met 
artikel 30. Door deze bepaling zou elke kredietgever die voor doorlopende kredie-
ten tarieven beneden het wettelijk mazimun rekent, bij een verhoging van die 
nazioumtarieven zijn tarief tot vijf jaar na het afsluiten van een doorlopend 
krediet slechts pro rata mogen aanpassen. Dit impliceert dat een kredietgever die 
zijn tarieven ten opzichte van het maximum structureel wil verhogen verschillende 
tarieven dient te rekenen aan de groep nieuwe clienten en clienten met een kre
diet ouder dan vijf jaar en de groep bestaande clienten met een krediet jonger 
dan vijf jaar. Een dergelijke prijspolitiek leidt enerzijds tot hogere adnini-
stratiekosten, anderzijds tot wrevel en onbegrip bij de groep clienten die >.at 
hogere tarief moet betalen. 
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Redenen voor een structurele tarie£verhoging kunnen bijvoorbeeld liggen in 
gewijzigde narktomstandigheden: de consument zou zich in een periode van eco-
nocnisch herstel meer aervicegericht dan prijsgevoelig kunnen tonen: aan een 
hoger servicebetoon zijn uiteraard kosten verbonden. 
Het verdient onzes inziens dan ook aanbeveling artikel 30, lid 3 te schrap-
pen, o£ althans dit artikel zodanig te redigeren dat het eerst na gebleken 
misbruik per ninisteriele beschikking in werking treedt, waarbij tevens de 
minister bevoegd is kredietgevers na een daartoe strekkend verzoek vrij te 
stellen van het bepaalde. 

Voorts ziet postgiro/rijkspostspaarbank emstige problemen bij het onder deze 
Wet op het Conaumenten Krediet brengen van kredieten onder hypothecair verband. 
Principieel in dit verband is dat een hypothecair krediet naar haar aard veel-
al geen consuinptief karakter draagt. Immers tegenover het krediet staat een al 
dan niet aan te schaffen vermogensbezit. Dit veraogensbezit draagt een best en-
dig karakter, dit in tegenstelling tot veelal met consunptief krediet aange-
schafte goederen als bijvoorbeeld auto's. Onzes inziens is er eerst sprake van 
consumptief krediet als het kredietbedrag van de hypothecaire laning de waarde 
van het duurzame vermogensbezit(huis) te bovcn gaat. De waarde van het onroe-
rend goed kan blijken uit een taxatierapport door een beedigd makelaar. De 
werkingssfeer van de wet zou onzes inziens dan ook tot deze gevallen beperkt 
dienen te worden. 
Oaamaast lijkt het ons gewenst on hypothecaire kredieten, voor zover zij be-
doeld zijn voor aanschaf, onderhoud, verbetering van onroerend goed niet onder 
deze wet te laten vallen. Maast het feit dat de bovengenoende motivatie van 
bestendig veraogensbezit hier a fortiori opgaat (er is inniers sprake van ver-
mogensvorming door waardevermeedering van het onroerend goed) betekent het 
onder de wet brengen van deze kredieten waarschijnlijk een tariefverhoging 
voor de consisnent (zie hiema). Dit kan een beleaniering voor de instandhouding 
en verbetering van het woningbestand betekenen. 

De reeds genoemde tariefverhoging voor hypothecaire kredieten die onder deze 
wet zouden gaan vallen komt uit het volgende voort: 
het voorontwerp stelt tal van verboden, beperkingen en bepalingen die in het 
geheel niet aansluiten op de thans bestaande praktijk van de hypothecaire kre-
dietverstrekking. Dit heeft tot gevolg dat voor een relatief gering aantal 
lenihgen (nl. die onder de fl. 40.000,—) iedere hypotheekverstrekker uitge-
breide en kostbare aanpassingen zal moeten aanbrengen in zijn computersysteem 
fin. in zijn organisatie, daamaast zal ook het duurzaan voeren van twee adaini-
straties kosten genereren. Als verschilpunten met de gangbare hypotheekver-
strekking bij met name postgiro/rijkspostspaarbank willen wij noemen: 
- Het verbod op een verplichte overlijdensrisicoverzekering. Bij het niet 

aanhouden van een dergelijke verzekering zal de afhandeling van het over-
lijden van een debiteur veelal moeizamer verlopen. 

siaaisbedrijf def pn 
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Het verbod op afsluitprovisie (daze zal dan in het rentetarief ververkt 
ooeten worden). 
Verbod op een verplichte incassomachtiging op een girorekening. Zonder een 
dergelijke verplichting (gesteund door een sanctie van opeisbaarhe:.d van 
de lening) kan de client opteren voor beduidend kostbaardere procedures 
als acceptgiro's en handmatige overschrijvingen. 
Verbod op boeteberekening volgens de netto contante waarde oethode bij 
gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Afgezien van administratieve 
problenen opent dit voor rentebewuste clienten de mogelijkheid van 
rente-arbitrage ten nadele van de bank. Zulks kan beduidende tariefcon-
seguenties hebben voor het te voeren produkt. 

- Da nogelijkheid van een dubbel onderzoek naar kredietwaardigheid: artikel 
24 verplicht de bank hiertoe en daamaast doet de zich borg stellende 
geneente (of het voor haar Bemiddelend Orgaan) een onderzoek naar de kre
dietwaardigheid. 
Voorschriften voor hat berekenen van achterstands- en uitstelrente. Op-
aising zou volgena hat ontwerp paa aogelijk zijn na 2 tenaijnen achter-
stand. Bij hypotheken net 1/2-jaarsbataling batekent dit 1 jaar betalings-
achterstand! 

Oaamaaat wordt het hypothecaire zekerheidsrecht door de beperking van de op-
aisingsgrondan in verregaande mate uitgehold. Voor een opaooniing willen wij u 
verwijzen naar het coonentaar van de Nederlandse Vereniging van Hypotheek-
banken. 
Een dergelijke uitholling van het zekerheidsrecht impliceert een verhoogd kre-
dietriaico dat door een hogere tar ie f s te l l ing gecoopenseerd zal moeten worden. 

Concluderend willen wij stel len dat het zonder meer laten vallen van hypothe
caire leningen onder deze wet de belangen van de consument niet dient. Hij 
willen u dan ook voorstellen hypothecaire leningen van deze wet uit te zon-
deren tenininste voorzover of 1) hat totaal der hypothecaire leningen onder een 
nog ta bepalen waarde (ezecutie-; vrije verkoopwaarde) van het onroerend goed 
b l i j f t ; of 2) indien de lening blijkens schriftel ijke bewijsstukken (nota'a) 
aangewend wordt voor verbetering, onderhoud of herstel van het onroerend goed. 
Hierbij kan de in het hypotheekwezen gebruikelijke depotgeldenprocedure aan
gewend worden. 

CT Verkoren 
Directeur Coinnerciele Zaken 

•ttattbcdrijf der pn 
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SIZR Sociaal-
Economische 
Read 

Vragenlijst Nederlandse Vereniging van Levensverzekeringsmaatschappijen 

1. Acht u het bezwaarlijk dat ingevolge het voorontwerp-Wet op het con-

sumentenkrediet ook de polisbelening en de hypothecaire kredietverlening 

onder de wet vallen? Zo ja, waarbm? 

2. Indian polisbelening en hypothecaire kredieten onder de wet vallen, 

moet dit dan gekoppeld worden aan vergunningsvereisten zoals in het 

voorontwerp voorzien? Zijn nadere vereisten gewenst? 

3. Zijn er verzekeraars die minder dan 50 polisbeleningen en/of hypothe

caire geldleningen tot het aangegeven grensbedrag van / 40.000,— 

per jaar verrichten? Zo ja, hoeveel (naar schatting)? 

4. Oient de in het voorontwerp voorgestelde prospektusplicht eveneens 

te gelden ten aanzien van bovengenoemde beleningen door verzekeraars 

die- in deze geen aktief wervingsbeleid voeren? 

5. Dienen ook de verzekeraars de schriftelijke procedure voor de aan-

vraag van kredieten als boven bedoeld te volgen? 

6. Is het wenselijk dat, indien polisbeleningen en hypothecaire kredie

ten onder de wet vallen, ook de verzekeraars zich aansluiten bij het 

Bureau Krediet Registratie? 

7. In het voorontwerp is direkte opeisbaarheid van boven bedoelde le-

ningen beperkt tot wanbetaling en in geval de kredietnemer naar het 

buitenland vertrekt (art. 28 c). Acht u direkte opeisbaarheid ook 

gewenst in geval van faillissetnent en/of overlijden van de krediet

nemer (m.n. met het oog op de polisbelening)? Zo ja, waarom en op 

welke wijze dient dan het beslag te worden geregeld? 
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T.a.v. de heer Drs. H. van der Graaff 

Commissle voor Cons'umencenaangelegenheden 
Werkgroep Consumpdef Krediet en 
AfbeCallngsscelsel 
Postbus 90405 
2509 LK DEN HAAG 

Dmlliut. 7 januarl 1985. 

Betreft: Voorontwerp van Wet op het consumentenkrediet 

Mevrouw, oljne heren, 

De Nederlandse Vereniglng van Levensverzekeraars NVL Is de Werkgroep 
erkentelijk reeds In een vroeg stadium In de gelegenheld te worden 
gesteld om op een aantal blj de Werkgroep levende vragen te kunnen 
antwoorden en eventueel aanvullend coamentaar te geven. 
Van de geboden gelegenheld wordt dan ook gaarne gebrulk gemaakt. 

Algeaeen 

Alvorens opde specifleke vragen van uw Werkgroep in te gaan, menen wlj 
er goed aan te doen te benadrukken dat de overveglngen die aan dlt 
voorontuerp ten grondslag llggen en die priaalr gericht zljn op de 
bescherming van de consument en zijn belangen vanzelfsprekend bij het 
levensverzekerlngbedrljf geen bezwaren ondervlnden. 

Anders llgt dlt ten aanzien van de overweglngen In het voorontwerp van 
Wet op het consumentenkrediet om ook het levensverzekerlngbedrljf onder 
de werklng van deze wet te brengen. Het ultgangspunt van deze wet is 
Inmiers om alle professlonele kredletgevers onder de bepallngen van de 
wet te doen vallen. Wlj achten het daarom met dlt ultgangspunt in strljd 
wanneer het levensverzekerlngbedrljf onder de werklng van de wet zou 
komen te vallen; Immers, het levensverzekerlngbedrljf houdt zich bedrijfs-
matlg bezlg met het slulten van overeenkomsten van levensverzekerlng. 
De maacschappljen van levensverzekerlng kunnen nlet worden beschouwd als 
professlonele kredletgevers, hetgeen ook overlgens is verboden. Er zou 
dan immers sprake zijn van een nevenbedrljf; dlt nu is op grond van de 
Wet op het Levensverzekerlngbedrljf nlet toegestaan. De NVL is dan ook 
van mening dat alle overweglngen die aan de huldlge uitzonderingspositie 
van het (levens-)verzekerlngbedrijf ten grondslag llggen, nog steeds 
onverkort gelden. 

-2-
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Oe overweglngen, welke op pagina 49 van hec vooroncwerp worden genoemd en 
hleronder worden geclceerd: 

"Voor hee ulczonderen van de verzekeraars uerd descijds dezelfde mod-
verlng gegeven als vooc de WTK-insceHingen: er was al een vonn van 
coezlcht. 
Die coezlchc Is echcer van een heel andere aard; voorcs houden wij hec 
ook overlgens voor gewensc dac alle aanbieders van kredlec aan gelljke 
voorwaarden zljn onderworpen. Derhalve achten wiJ de handhavlng van 
deze ulc^onderlngsposicle nlec wenseXlJk. Voor verzekeraars geldc ook 
onder heC huldlge rechc al dac hun dochcerondernemlngen die zich mec 
krediecverlening aan de consumenc bezlghouden volledlg onder de WCGK 
en de HAS vallen. 
Die beleldsscandpunc brengc mec zlch mee dac mec name hec opnemen van 
kredleeen cegen belenlng van de levensverzekeringspolls in princlpe 
onder de wee vale. Deze vom van krediecverlening (coc maxlmaal de 
afkoopwaarde) is weliswaar nogal afwijkend van de meer gebrulkelljke 
krediectransacdes, maar. in economlsche zin geheel mec kredlec gelljk 
ce scellen. Mec name de voorkomende opelsbaarheldsbedingeh en de gevol-
gen daarvan voor de verzekeringsovereenkooisc, kunnen voor de consumenc 
nadelig zijn. 
Openbare lichamen, die cer uicvoerlng van een blj wee opgedragen caak 
kredlec verlenea, zullen ook onder de UCK van de werklng der wee worden 
VTijgesceld;" 

ziJn dan ook naar ons gevoel welnlg overeulgend. 
Wij kunnen ons dan ook nlec aan de indruk onecrekken dae mee deze argumencen 
wordc gepoogd een wecscechnisch vol'maakc geheel ce creeren, daarbij evenwel 
voorbljgaand aan een zorgvuldlge afweglng van voor- en nadelen en voor de 
consumenc en voor hee levensverzekerlngbedrljf. 
Zo wordc gesproken over "aanbieders van kredlec", waarna een verblnding wordc 
gelegd naar de mogelljkheld van pollsbelenlng. Hoewel de bewoordlng anders 
lljkc aan ce geven, is een pollsbelenlng nlec een lenlng In de gebrulkelljke 
zin van hec woord, maar een voorschoc op een lacere uickerlng. 
Pollsbelenlng is tjlcslulcend ce beschouwen als een sequeel van hec produkc 
levensverzekering en moec gezlen worden als een bijzondere vorm van service 
aan de verzekeringnemer, cerzake waarvan de verzekeraar zlch volscrekc pas-
sief opscelc. Er Is geen levensverzekeraar in Nederland, die akclef naar de 
verzekeringnemer coe de aandachc vesdgc op hec kunnen belenen van de polls. 
Overlgens Is pollsbelenlng ulesluicend mogelljk voor zover de becreffende 
polls een afkoopwaarde heefc, derhalve alleen voor pollssen mec een spaar-
elemenc. 
llluseradef In die verband is dan ook dac in geval van pollsbelenlng aan 
de verzekeringnemer alleen een rencevergoedlng wordc gevraagd door de maac-
schapplj; gebruikelljk is dac deze rence wordc gerelaceerd aan de gangbare 
renee op dac momenc op de hypoeheekmarkc. 

-3-
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Andere koscen worden -voor zover ons bekend- niet in rekening gebrachc. 
Vergelljken we derhalve de pollsbelenlng met de produkcen van professionele 
kredietverschaffers, die en hoge rentes en kosten In rekening brengen, dan 
Is duldelljk dat blj het belenen van een polls geen bijzondere beschermende 
maatregelen ten behoeve van die consumenc noodzakelljk zljn. 
Evenzeer lllustraclef In dlt verband Is dat er nog alcljd polissen Idpen 
met verzekerlngsvooruaarden, op grond waarvan belenlng cegen een rente van 
5X mogelljk is. Ja, zelfs komc het voor dat een verzekerlngnemer een rente-
loze lenlng kan krljgen (mlts afkoopwaarde In de polls) Indlen hlj zich 
plocsellng geplaacst zlet voor kosten van een operatle danwel opname in een 
zlekenhuls of sanatorium In verband met Interne zlekcen. 

Keren wlj terug naar hec hlervoor geclteerde, dan lezen wlj aan het slot 
van het cltaat: "de voorkomende opelsbaarheidsbedlngen en de gevolgen daar-
van voor de verzekerlngsovereenkomst, kunnen voor de consument nadelig zljn". 
Wat met deze zlnsnede wordt bedoeld, oncgaat ons volledlg. 
Nogmaals zlj herhaald dac belenlng van de polls alleen mogelljk Is als en 
voor zover die afkoopwaarde heefc. 
De opbouw van de verzekerlng gaat ook in geval van belenlng normaal door, 
Incluslef de in het tarlef begrepen contractuele rentevergoedlng door de 
maacschapplj en Incluslef wlnscdellng blJ ulnscdelende polissen. 
Ook deze aspeccen tonen nog weer eens duldelljk hoe anders en hoe verschll-
lend een pollsbelenlng Is ten opzlchce van de produkcen van de professionele 
kredlec-inscelllngen. 

Wlj menen mec hec voorgaande voldoende gronden ce hebben aangedragen, die 
de conelusle rechcvaardlgen dac de huldlge ulczonderlngsposlde van verze-
keraars wordc gehandhaafd, evenals die van de openbare llchamen, de enige 
andere ulczondering. 

Beantwoordlng van vragen 

Wlj zullen thans op de vragen uit uw brief als voorgenoemd nader Ingaan: 

1. Ache u hec bezwaarlijk dac ingevolge hec vooroncwerp-Wec op hec consumencen-
krediec ook de pollsbelenlng en de hypochecalre kredlecverlenlng onder de 
wee vallen? Zo Ja, waarom? 

Ancwoord: Hoewel wlj verwijzen naar heC voorgaande onder "Algemeen", willen 
wlj ook hler nog eens benadrukken dac hec blj pollsbelenlng In felce niec 
gaac om lenen, maar om een voorschoc op een lacere ulckerlng, waarop wells-
waar een zekere rente moec worden vergoed (aanmerkelijk lager dan bij de 
professionele kredlecverscrekkers), maar waarcegenover scaac dat rencever-
goedlng en wlnscdellng van de kanc van de verzekeraar Cerzake van de beleende 
polls normaal doorgang vlnden. 
Hec ware dan ook elgenlljk becer om zoals In hec Spaarkasbedrijf in die ver
band begrippen als voorschoc, voorschocwaarde en voorschocrence te hanteren, 
waarmee de concrete slcuacle duldelljker wordc weergegeven dan mec belenlng, 
beleningsrence enzovoore. 

-4-
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Ook tegen het voornemen on het verstrekken van hypochecalre lenlngen door 
hec levenaverzekeringbedrijf ten dele, dat wil zeggen tot / 40.000,-, 
onder de uerklng van de wet te brengen, hebben verzekeraars overwegende 
bezuaren. Nlet alleen geschledc de begelelding door hec levensverzekerlng-
bedrijf van de cllSnc die om een hypochecalr kredlec verzoekt, mec groce 
zorg, maar ook -en die Is ven nog meer belang- zljn hypochecalre krediecen 
onder / 40.000,- In de meesce gevallen lenlngen ten behoeve van een ver-
nleuwlng ot verbecerlng van het woonhuls dac voor elgen bewonlng wordc 
gebrulkc. Omdac alsdan sprake Is van.een verbetering van hec pand, leldc 
zulks evenzeer coc vermeerdering van de waarde van het pand. Hier Is dus 
geen sprake van consumpclef kredlec, maar van een Invescerlng, die zljn 
waarde ook op cemljn behoudt. 

In die verband wlllen wij ook met nadruk wljzen op de bepallngen In hec 
voorscel voor de Rlchclljn van de Raad becreffende harmonlsacle van de 
weccelljke en bestuursrechtelljke bepallngen der Lld-stacen Inzake hec 
consuoentenkredlet (Publlkacleblad van de Europese Gemeenschappen 84/C 
183/05). 
In arclkel 2 wordc bepaald dac: 

"Deze Rlchclljn is alec van coepasslng op: 
krediecovereenkomscen ot krediectoezegglngen die hoofdzakelljk 
bestemd zljn voor de verwervlng of het behoud van eigendoms-
rechcen op een terrein of een bestaand of een nog Ce bouwen 
gebouw of door de verbecerlng van de scruccuur van een gebouw." 

Nlec vale in ce zlen waarom de Nederlandse wee zou moeeen afwljken van de 
(oncwerp-}£C-RichcliJn Cerzake. BIJ een lacer in werking creden van de 
Richelijn moec de alsdan bescaande wecgevlng eoch weer aangepasc worden. 

Een aspecc dac in ons beeoog nog nlec aan de orde is geueese, omdat ons 
uicgangspunt is en blljft dat de bestaande ultzondering voor hec verzeke-
ringsbedrijf gehandhaafd dlenc ce blljven, is dat zo de wet eoch op hec 
verzekeringsbedrljf van coepasslng zou worden, die zonder meer in hec na-
deel van de consumenc zal blijken ce zljn., 
Immers, de uic die voorontwerp van wet voorcvloelende verpllchcingen 
brengen aanzlenlijke koscen mec zlch, koscen welke nu nlec worden gemaakc. 
Hec gevolg is dac de doorberekenlng van deze koscen leldc toe hogere 
koscen voor de cllSnc of consumenc zo u wile. Die kan eoch nlec de bedoe-
ling van de wee zljn! 

In hec voorgaande beeoog wezen wlj reeds op hec gunselge verschil van 
koscennlveaus van polisbelenlng cen opzlchce van krediecen van professlonele 
krediecverscrekkers. BiJ de hypochecalre lenlngen van hec levensverzekerlng-
bedrljf leldc hec vooronewerp van wee evenzeer tot hogere kosten voor de 
consument. Immers, de verpllchcingen uit hoofde van het onderhavlge ontwerp 
van" wet zouden bij hypochecalre lenlngen onder / 40.000,- eoe hogere koscen 
leiden dan biJ hypochecalre lenlngen boven dac bedrag waarop de wee dan 
alee van coepasslng is. 

-5-
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Overlgens achten wij het onaanvaardbaar dac de In hec vooroncwerp genoemde 
grens van / 40.000,- blj algemene maacregel van besCuur kan worden ver-
hoogd, zonder dac daarvoor In de uec objectieve crlcerla zljn aangegeven 
(art. 3 lid 2). 

2. Indlen pollsbelenlng en hypochecalre krediecen onder de wee vallen, moec 
die dan gekoppeld'worden aan vergunningsverelscen zoals in hec vooronCwerp 
voorzlen? Zljn nadere verelscen gewensc? 

Antwoord: De adminiscracies van de levensverzekerlngmaacschappljen zijn 
conform de bepallngen van de Wee op hec Levensverzekerlngbedrijf Ingesceld 
op rapporcage aan hec coezichchoudend orgaan, de Verzekerlngskamer. 
De vergunningsverelscen volgens hec vooroncwerp lelden derhalve coc dubbele 
adminiscracies mec overeenkomsdg meer kosten, welke uiceindelljk cen lasce 
van de client (consumenc) zullen moecen worden gebrachc. 
De vergunningsverelscen als zodanlg zijn dan ook voor wac becrefc hec levens-
verzekerlngbedrljf eerder cen nadele dan cen voordele van de consumenc. 
A fortiori geldt dac zeker geen nadere verelscen in overweglng genomen 
zouden moecen worden. 

3. Zijn er verzekeraars die minder dan 50 pollsbelenlngen en/of hypochecalre 
geldlening coc hec aangegeven grensbedrag van / 40.000,- per Jaar verrlch-
cen? Zo Ja, hoeveel (naar schacting)? 

Antwoord: Een exact antwoord op deze vraag kan slechts worden gegeven als 
terzake onder verzekeraars een enquece zou worden gehouden. De scelllge 
indruk bescaac dac een aancal verzekeraars Jaarlijks zeker minder dan 
50 verzoeken om pollsbelenlngen c.q. hypochecalre geldleningen van minder 
dan / 40.000,- berelken. 
Volgen wij de letter van de wet in hec vooroncwerp, dan zou de consequen-
cle zijn dac deze verzekeraars alsdan nlec voor een vergunning in aanmerklng 
komen, dan wel dac verscrekce vergunnlngen kunnen worden ingecrokken. 
Als gevolg hiervan zouden de becreffende consumencen elders naar financle-
ringsmogelijkheden moecen zoeken, welke -hec is hlervoor al een aancal 
malen aangegeven- zonder meer voor die consumencen hogere koscen meebrengen. 
Overlgens is hec in die verband llluscraclef.dac de pollsbelenlngen in 
cotaal in 1983 overeenkomen met 1/4Z van de totale premiereserve. 

Een andere consequentie zou zijn dat sommige verzekeraars geen polisbele-
nlngsclausules In hun voorwaarden meer kunnen opnemen, omdat zlj geen 
zekerheld hebben dat zlj steeds aan de minimum transactie-eis zullen kunnen 
voldoen. 

Er komen voorts onoplosbare problemen indlen hec nleuwe sysceem van pand-
rechc op verzekeringen wordc ingevoerd. Die.nleuwe sysceem voorzlec namelljk 
in execucie door de pandhouder in de vorm van pollsbelenlng. Indlen de ver-
zekeraar geen vergunning (meer) heefc, mag hij echcer, alchans beneden hec 
grensbedrag, nieC belenen. Daarmede zou het executierecht van de pandhouder 
dus worden gefrustreerd. 
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Volgens de Toellchdng (paglna 54) Is hec doel van de bepallng dac de ver-
gunnlnghouder gedurende een perlode van cen mlnsce 12 opeenvolgende maanden 
minder dan 50 Icredlecen heefc verleend, opgenomen om ce bevorderen dac , 
slechcs reele kredlecgevers op de markc opereren. Hec Is duldelljlc dac die 
voorschrlfe nlac voor levensverzekeraars kan zljn bedoeld. 

4. DlenC de In hec vooroncwerp voorgescelde prospeccuspllchc eveneens ee gel-
den cen aanzlen van bovengenoemde belenlngen door verzekeraars die In deze 
geen accief uervlngsbeleld voeren? 

Ancwoord; Een prospeccuspllchc voor verzekeraars, die zlch niec accief 
wervend opscellen Is mec die opscellicg onverenlgbaar. 
Handhavlng desondanks zou -hec zlj uerderom herhaald- koscenopdrijvend en 
daarmee consumenc-onvrlendelljk zljn. 

3. Dlenen ook de verzekeraars de' schrlfcelljke procedure voor de aanvraag van 
kredlecen als bovenbedoeld ce volgen? 

Ancwoord: In de hoofdscukken III en IV van hec vooroncwerp van uec Is aan-
gegeven welke procedure vaaaf de aanvrage voor een kredlec coc en mec hec 
sluicen van een kredleccransaccle moec worden gevolgd. Ook hier doec zlch 
weer voor dac een en ander volledlg Is afgescemd op de bedrljfsvoerlng 
door professlonele kredlecverscrekkers. Om een voorbeeld ce geven zlj ver-
wezen naar hec gescelde In lid 1 van arc. 24, waar voorgeschreven wordc: 
de kredlecverscrekker ooec beschlkken over genoegzame schrlfcelljke In-
llchcingen aangaande de krediecviaardlgheld van de aanvrager. 
Krediecwaardigheld van de aanvrager speelc echcer blj pollsbelenlng geen 
enkele rol, omdac de aanvrager als hec ware een voorschoc vraagc op een 
lacere ulckerlng en dac ook slechcs verkrljgc Indien en voor zover de 
polls reeds een bepaalde waarde vercegenwoordlgc. 
Ook voor hec verpllchc Inschakelen van hec Bureau Kredlec Reglscrade Is 
cerzake van pollsbelenlng geen rado ce bedenken. 

Waar verzekeraars zlch bezighouden mec hec verscrekken van hypochecalre 
lenlngen geschledc zulks nlec als een hoofdacdvicelc, maar als een afge-
lelde accivlcelc. 
Immers, de ulc hoofde van premie- en koopsombecalingen blnnenkomende gel-
den moecen op sollde wljze worden belegd, ceneinde ce alien djde aan de 
verplichcingen eegenover de pollshouder ce kunnen voldoen. 
Verzekeraars voeren derhalve een prudenc beleid, zulks onder coezichc van 
de Verzekerlngskamer, waarin geen plaacs Is voor dubleuze deblceuren, mec 
andere woorden voor deblceuren die cegen zichzelf in bescherming moecen 
worden genomen, omdac anders overcredicerlng mogelijk zou zljn. 
Niec vale In cs zlen dac excra-voorschrifcen voor verzekeraars wenselijk 
zouden zijn ulc hoofde van bescherming van de consumenc. 
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Is het uenselijk dat, Indien pollsbeleningen en hypoehecaire kredlecen 
onder de wet vallen, ook de verzekeraars zlch aanslulcen bij hec Bureau 
Kredlec Reglscracle? 

Ancwoord: In hec voorgaande is reeds becoogd dac aanslulcing blJ hec 
Bureau Kredlec Reglscracle voor wac becrefc pollsbelenlng een welnlg 
zlnnige els zou zljn. 

Voor wac becrefc hypoehecaire lenlngen is een aancal verzekeraars reeds 
biJ hec Bureau Kredlec RegisCracle aangesloCen, cerwljl andere verzekeraars 
elgen beoordelingsnoroen hanceren en concroles uicoefenen. Mede.verwljzend 
naar hec gescelde in hec ancwoord op vraag 5 kan worden gesceld dac achcer-
wege blljven van concrole noolc voorkomc. 

In hec vooroncwerp is dlrekce opelsbaarheld van bovenbedoelde lenlngen 
beperkc coc wanbecallng en In'geval de kredlecnemer naar hec bulcenland 
vercrekc (arc. 28 c). Ache u dlrekce opelsbaarheld ook gewensc in geval 
van failllssemenc en/of overlljden van de kredlecnemer (mec name mec hec 
oog op de pollsbeleningen)? Zo Ja, waarom en op welke wljze dlenc dan 
hec beslag ce worden geregeld? 

Ancwoord; Mec verbazlng hebben wij kennls genomen van hec feic dac hec 
enerzljds wenselljk wordc geachc dac verzekeraars hun bescaande uiczonde-
rlngsposlcie zouden moecen Inleveren In hec vooroncwerp en anderzijds een 
zo essencleel aspecc van de bedrljfsvoering van levensverzekeraars, name-
lijk hec overlljden van de verzekerde, geen reden voor dlrekce opelsbaar
held vaa'de lenlng zou kunnen zljn. Hec gevolg hiervan zou zljn dac geen 
pollsbeleningen meer zouden kunnen worden geslocen. Een essencleel elemenc 
blJ pollsbeleningen is imners daC hec voorschoc op de ulckering verrekend 
dlenc ce worden op hec djdsclp dac die ulckering verschuldigd wordc. ce 
wecen op de elnddacum of biJ eerder overlljden van de verzekerde. 
ledere racio cerzake oncgaac ons volledig. 

Beperking van de dlrekce opeisbaarheldsgronden coc de belde in arc. 28 c 
genoemde zou dan ook coc volscrekc onaanvaardbare sicuades leiden en 
bovendlen neerkomen op een onverancwoorde ulcholling van de rechcen van 
de hypocheeknemer. 

Hec verzekerlngsbedrijf kenc vele andere opeisbaarheldsgronden en ache 
deze ook alle noodzakelljk in hec kader van zljn bedrljfsvoering; waarom?: 
cenelnde verminderlng van de verhaalsmogelljkheden (hecgeen een lasee van 
de andere pollshouders zou gaan) ce voorkomen. 
Als voorbeelden van veel gehanceerde opeisbaarheldsgronden noemen wiJ naase 
-uiteraard- overlljden en failllssemenc van de hypocheekgever: spllcsing in 
apparcemencen, niee becalen van de canon van een verbonden erfpachcsreche, 
aanschrljvlngen door de Cemeence cer zake van hee verslimmeren van hec onder-
pand, opzeggen van de brandverzekering, wijziglng van de bescemming van hee 
onderpand en opelsbaarheld van alle lenlngen blJ execucie van hee onderpand. 
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Wlj vercrouwen duldelljk ce hebben gemaakt velke aanzlenlljke bezwaren 
rljzen, zowel voor de consumenc zelve als voor hec levensverzekerlng-
bedrijf, indlen de huldlge ulczonderingsslcuacle voor hec levensverze-
kerlngbedrijf zou worden beelndlgd. 
Hec Is derhalve ook In hec belang van de consumenc wanneer wlj u oec klem 
verzoeken om de ceksc van hec vooroncwerp In zodanlge zln blj ce scellen 
dac voor wac becrefc hec levensverzekerlngb'edrljf wordt aangeslocen blj 

huldlge ulf^zonderingsslcuacle. 
Ij Coc een nadere coellchdng bereld. 

MoolJ^ 
algemeen secrecarls 
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Vragenlijst Nederlandse Postorderbond 

1. In het voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet is niet voorzien 

in een ondergrens, waar beneden de wet niet meer van toepassing zou 

behoeven te zijn. Bent u er voor dat een dergelijke ondergrens als-

nog opgenomen wordt? Zo ja, waarom? Op welke hoogte zou deze grens 

ongeveer moeten liggen? Ziet u mogelijkheden om - wanneer een onder

grens is opgenomen - te voorkomen dat grotere transakties worden ge-

splitst in kleinere die beneden de ondergrens vallen, zodat de wet 

dan niet van toepassing is? 

2. In het voorontwerp wordt voorgesteld de kredietvergoeding die kre-

dietgevers in rekening mogen brengen aan een maximum te binden, waar-

bij het maximumtarief is opgebouwd uit een aantal komponenten. Sluit 

de opbouw van dit tatief aan bij de kostenstruktuur van uw branche? 

Hoe hoog zijn de tarieven in uw branche thans en welke hoogte zouden 

ze moeten hebben om recht te doen aan de kostenstruktuur in uw branche? 

3. In het voorontwerp is geen bepaling opgenomen betreffende de mede-

aansprakelijkheid in geval van goederenkrediet, d.i. als een krediet-

gever de levering van een goed of dienst door een leverancier finan-

ciert met een lening aan de consument, kan de consument als het goed 

of de dienst niet wordt geleverd, aan de leverancier en/of de kre-

dietgever terugbetaling vorderen. Bent u er voorstander van dat deze 

mede-aansprakelijkheid alsnog in het voorontwerp wordt geregeld? 2o 

ja, waarom en op welke wijze? 

4. Is het rekening-courant-krediet,voor uw organisatie van belang in 

verband met het doorlopende goederenkrediet, naar uw mening in het 

voorontwerp op bevredigende wijze geregeld (zie Memorie van Toelich-

ting, pp. 8A-86)? 

5. In het voorontwerp wordt een minimum-transaktie-eis ingevoerd (art. 

14, lid 2, onder d: vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd bij 

minder dan 50 kredieten per jaar). Verwacht u problemen met deze eis 

in uw branche? Heeft u voorkeur voor andere toelatingseisen, zoals. 
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deskundigeneisen, eigen-vermogenseis (zoals in de WAS) of een kombi-

natie van eisen? Waarop is deze voorkeur gebaseerd? 

6. ten kredietovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd en 

door beide partijen ondertekend (art. 26). Acht u dit akte-vereiste 

adequaat voor uw branche? 

7. Ten aanzien van welke onderdelen van het voorontwerp bent u voorstan-

der van een meer aan de omstandigheden in uw branche aangepaste regeling 

dan wel bepleit u vrijstelling? Uelke alternatieven hebt u daarbij 

voor ogen waarmee tegemoet wordt gekomen aan de intenties van de wet? 

8. Acht u het wenselijk dat de nieuwe wet oak van toepassing is op kre-

dietkaarten? In hoeverre is hierbij sprake van kredietverlening in 

de zin van de nieuwe wet (art. 1 onder a, b en g en art. 2 onder c)? 
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Drs. H. van der~ 
Postbus 90405 
2509 LK 's-GRAVENHAGE 

Delft, 10 december 198il 
Pb/We-Jp 

WCK/22 

Aan de Sociaal Economische Raad 
Commissie voor Consumentenaangelegenheden 
Werkgroep Consumptief Krediet en 
Afbetalingsstelsel 
t . a . v . de Weledelgeleerde heer 

iraaff, secretaris 

nederlandse 
postorderbond 
S«cratanui: 
Kanulweg 1. 2628 EB Otlfl 
Postbus 398, 2600 AJ 0«m 
Ttltloon 015 • S6 93 S8 
Tsltx 38038 buvcs nl 

Bankrslatis: 
ABN rtk.nr. SI.27.85.066 

Postgiro 3874491 

Mijne heren, 

Hiermede-bevestigen wij de ontvangst van uw schrijven dd. 27 november 
j . l . , waarbij u ons in de gelegenheid stelt te reageren naar aan-
leiding van de adviesaanvrage aan uw Commissie inzake een voorontwerp 
van Wet op het consumentenkrediet aan de hand van een aantal vragen. 
Wij zuUen u onze reactie, waarin wij ingaan op deze vragen, alsmede 
op enkele andere onderdelen uit het voorontwerp, voor 2i december a . s . 
doen toekomen. 

Op dit moment zij ons alvast een drietal opmerkingen gegund, te weten: 

A. Het i s , gczien de sterk gewijzigde omstandigheden, een goede zaak 
de bestaande kredietwetgevingen samen te voegen tot iin wetgeving. 
Het i s daarbij ons inziens van belang binnen die wetgeving tot een 
juiste afweging te komen van de belangen en de positie op de 
kredietmarkt van de verschillende vormen van krediet. 

B. Ten aanzien van de snelheid van advisering zijn wij van mening, 
dat het op zich een goede zaak is om enige vaart achter een en 
ander te zetten. Anderzijds zouden wij sterk willen wijzen op het 
gevaar, dat deze complexe materie onvoldoende besproken wordt en 
de consequentie ten aanzien van sommige bepalingen mogelijk onvol
doende wordt doordacht. Dit geldt te meer, omdat onze branche bij 
de voorbereiding van dit voorontwerp niet bij de discussies betrokken 
was. 

C. Het voorliggende voorontwerp is sterk geschreven vanuit de werkwijze 
met betrekking tot het geldkrediet. Het houdt ons inziens dan ook 
zeer onvoldoende rekening met goederenkredieten in het algemeen en 
dus ook met de kredieten zoals die door postorderbedrijven worden 
geleverd in het kader van de aankoop van aangeboden goederen. 

Inyons commentaar zullen wij hierop nog nader ingaan. 

M« /de meeste hoogachting, 

A. Weening, 
secretaris. 
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Aan de Commissie Consumentenaangelegenheden 

van de Sociaal Economische Raad 

Werkgroep Consumptief Krediet en 

Afbetalingsstelsel 

t . a . v . de Weledelgeleerde heer 

Drs. H. van der.Graaff 

Postbus 90i05 
2509 LK 's-GRAVENHAGE 

WCK/22a 

nederlandse 
postorderbond 
Scernaitut: 
Kanaalnwg i. 2828 E3 Otilt 
Posifiua 398. 2600 AJ Oalft 
TMtoon aiS-Sa93Sa 
T«l«> 38038 SuvM n\ 

Sankrtiiti*: 
ASN raK.lir. 51.27.85.086 

Postgira 387*491 

Delft, 20 decetnber 198i 

Pb/We-Jp 

Dames en heren, 

Betr.: Voorontverp van Vet op net Consutnenienkrediet 

Wij verwijzen naar uw schrijven d.d. 27 november j . l . (uw kenmerk 

V.9086 Gr/vth) met in bijlage het voorontwerp-Wet op het consumenten-

krediet, dat ter advisering werd toegezonden aan uw Commissie door 

de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 23 September j . l . 

Wij refereren tevens aan onze brief d.d. 10 december j . l . , vaarbij 

wij u een eerste reactie deden toekomen. 

- / -

Alvorens thans nader in te gaan op he: voorontwerp er. de kahtteke-

ningen die wij daarbij, mede naar aanleiding van uw vragen, zouden 

willen maken, delen wij u mede, dat wij voor een beter begrip van 

het kopen per post alsmede de plaats van het krediet daarbinnen en 

binnen de totale kredietmarkt, een notiiie bijsluiten, waarin over een 

en ander nadere informatie wordt verstrekt. 

Ten aanzien van het voorontwerp zo.uden wij meer in het bijzonder het 

volgende willen aantekenen, waarbij wij onze opmerkinge.n in volgorde 

van belangrijkheid hebben vermeld .met daarbij, voorzover van coe-

passing, een verwijzing naar het nummer van de door u gesieide vraag. 

/2 
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1. Hec voorl iggende voorontwerp i s , zeals wij in onze hierbcven a a n -

gehaa lde brier van 10 december j . l . opmerkten, s t s rk geschreven 

vanuic de werkwijze met bet rskking tot het ge ldk red ie t . Het houd; 

ons inziens dan ock zser onvoldoende rskening net goedsrsnkredie ten 

in het algemeen en dus ook met de kredieten zoals die dcor pos; -

orderbedr i jven worden geleverd in het kader van de aankoop van 

de aangeboden goedersn . 

Naast het oorspronkel i jke goederenkrediet , a l s bedoeld in de Wet 

Afbetal ingsstelsel 1961, komt ook het doorlopend goederenkrediet 

voor, da t thans ook zijn p laa ts in de kredietwetgeving heeft ge-

k regen . Wtj wijzen in d i t kader vooral op de grote aan ta l l en 

kredieten met een gemiddeld l a a g bedrag , die in het algemeen 

voorkomen. Wij hebben d i t nader uitgewerkt in de hiervoor reeds 

geadvtseerde not i t ie . 

In ons h i e m a volgend comaientaar doen wl) voorstel len om vooral 

voor die kleine kredieten tot een prak t i sche behandel ing te koraen, 

waarb i j ons inziens aan de u i tgangspunten van de kredietwetgeving 

geen geweld wprdt g e d a a n . Artikel 36 van het voorontwerp gear* 

voor die spec ia le behandel ing de mogelijkheden. 

2. Gezien het fei t , dat het wetsontwerp is coegespitst cp het ge ld 

kredie t zijn diverse bepal ingen aan te wijzen die in de huidige 

vorm tot aanmerkel i jke verzwaring van de voorschr t / ten an dus cok 

van de las ten aan le id ing geven. t en punt a l s de maximale ve r -

goeding werkt zeer nadel ig voor de gcederenkredis ten , d i e , zoals 

al eerder opgemerkt , over het algemeen vri j l aag in bedrag zi jn. 

Het gevaa r b e s t a a t , indien daa r tn geen wijziging wordt a a n g e -

b r a c h t , da t de huid ige concurrent ieverhoudingen op de k red ie t -

markt e rns t ig worden verstoord en tevens d a : de kredietnemer on-

nodig in de richcing van te hoge kredie tbedragen wordt ge s tuu rd . 

Wij menen, da t de wetgevsr ervoor moet waken a l s marktvers toorder 

op te t r aden . 

In di t verband wijzen wij er op, dat geldkredieten or.der ; 1.50C,— 

niet voorkomen en dat de kredietnemer daarvoor dus is aangewezen 

op een raken ing-couran t krediet of een ( l aag) gcederenkred ia t . 

Indien het zogenaamde "rcod s t aan" niet onder de wet v a l : , is he'. 

niet reeel de wet vei voor de kleine goederankredieten van toe-

pas s ing le v e r k l a r e n . (Zie "evens onza opmerki.ng onder 3 . ten a a n -

zien van een eventuele ondergrens . ) 

. . /'3 
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In dit verband verwijzen wlj tevens naa r de conclusies van de 

werkgroep f^icaise en 'net Kabinetsstandpunt daarover [Tweede Kamer, 

vergader jaar 1983-198(1, 17.931 n r s . 10-11. 

2.8 Regelgeving inzake consumentenkrediet (Wet op het Afbetaiings-

stelsel 1961 en Wet op het Consumptief Geldkrediet) ] . 

Gaarne steunen wij de stelUng van het Kabinet als het schrtjft: 

"Met name zal telkenmale, wanneer in het kade r van de nieuwe 

wet een regeling van een onderwerp wordt overwogen die nieuw is 

ten opzichte van of zwaarder is dan de thans geldende regelingen 

op het gebied van het consumentenkrediet, zorgvuldig moeten worden 

nagegaan of er voor de invoering van zo'n regeling voldoende 

zwaar wegende argumenten bes taan" . 

Wij zouden u dringend willen verzoeken om bij de adviser ing ten 

aanzien van dit voorontwerp met deze wens rekening te houden en 

de diverse bepalingen alsmede de ui t leg d a a r o v e r in dat licht te 

beoordelen. 

Gezien de hierboven aangegeven en' in de eerder vermelde noticie 

uitgewerkte massali tei t van voornamelijk kleine kredieten constaceren 

wij, dat de uitvoeringseisen in a r t ike l 26 ten aanzien van de In -

houd van de akten in de prakcijk volkcmen onhan tee rbaa r en onuic-

voerbaar zljn alsook niet noodzakelijk om tot ean verantwoorde 

kredietverlening te komen. Wij constateren te rzake .tevens een a a n -

merkelijke verzwaring ten opzichte van de huid ige voorschriften 

op grond van de Wet Afbetalingsstelsel 1961 alsook de prakt ische 

uitvoering die d a a r a a n sinds j aa r en dag wordt gegeven. NIeda 

onder verwijzing naa r hetgeen hierboven onder 2. is geste ld , zouden 

wij dan ook willen pleiten voor een versoepeld regime in het geval 

van kredietbedragen tot / 2.000, —, een bedrag dat in het voor

ontwerp al aangegeven wordt a l s ' h e t g rensbedrag waarboven veel 

diepgaander informatie dient te worden get rokken. Hiermede zou 

meer recht gedaan worden aan het goederenkrediet in het algemeen 

en aan de activitei ten van de postordecbedrijven in het bijzonder 

ten aanzien van kredie tver lening. 

In dit verband vragen wij ons tevens af of de in te rpre ta t i e ten 

aanzien van de diverse ui tvceringsvoorschrif ten voor identieke b e 

palingen in de nieuwe wetgeving van kracht zal blijven (uw vraag 6) 
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De Memorie van Toeltchting s te l : op pagina 67: ' 

"Afbetal ings- en huurkoopkredieten zullen onder een T-axii-num tarie;-

regieni worden gebrach t . Er Ujken, mede gelst op de geblekan 

subs t i t uee rbaa rhe id van ge ld - en financierT.ngskrediei:en, voldcends 

redenen aanwezlg om de huidige d i s c r s p a n t i e qua oedongen v e r -

goedingen te mi i igeren" . 

Wij wijzen dezs s tel l ingname ax en wel om de volgende redenen: 

- de subs t i t uee rbaa rhe id van g e l d - en goederenkrediecen is siachts 

zeer beperk t . Als a l te rna t ie f voor een klein goederenkrediet (er. 

we hadden al geconstaceerd, d a : het overgrote dael van de 

goederenkredieten relat ief laag in bedrag is) geldt in fei*e 

slechcs het "rood s t a a n " , waa rvan het nog maar de v raag is of 

da t onder de wet va l t . 

- ten opzichte van de ve r s t rekkers van ge ldkredie tsn hebben v i j 

en de leveranciers van goederenkredieten in het algarr.een te 

maken met een totaal anders kos t ens t ruc tuu r , waarvoor a l s d u i -

dal i jk voorbeeld de aanzienl i jk hogere kosten van de pass ieve 

f inanc ie r ing ge lden. 

Wi] d r tngen in dit verband aan op hat ten ut tvoer brengsn van 

het ges te lde op pag lna 109, 3e a i tnea in de vorni van aader over-

leg met de betrokken b ranche , in het onderhavlge geval de post-

o rde rbed r l j ven . 

In het vcorontwerp wordt gekozen voor een naximum kredia tvargoe-

ding volgens het systeem van de hu id ige Wet Consuir.ptief Geldkrs -

diet (WCGK). Daarbovan wordt een s t i jging van geniddeld 1,5 pun: 

op j a a r b a s i s voorzien ten aanzlen van he : .T-aximu.-n, d a : : h a n s op 

grond van de WCutC ge ld t . Deze keus heef: hei zeer onaangename 

gavolg , d a : de -kostan van het k red ie t over de gehele linie zear 

aanz ien l i jk zuUen toenemen, tsrwij l anderz i jds de maximale vergoe-

ding voor hat overgrote deel van da goederenkredie:en bes l l s : on-

toereikend i s . Kierdoor worden de concurrent ievarhoudingen op ds 

k red ia tmark : zeer verzwaard :en tiadela van de var3:rekkers van 

goederenkredie :an . In d i ; verband varwijzen wij tavens n a a r ds 

opmerking op pag ina 57 van cs Merr.orte van .Tcelichting, d a : : 

"he: brangen van deza krsdieten onder he; rnaxi.T.u.Titaria: met ziz'r. 

.T.ede b r a n g : , d a : he: tar-.ef zcdanig rr.oec zijn opgabouvd, d a ; cok 

daze rela:ief.. k le inere krediaten kostandakkend T.ceten kunnan wordar 

v e r s : r a k t " . ,_ 
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Ten aanzien hiervan zouden wij het volgende onder uw aandacht 

willen brengen: 

a. Onzerzijds bestaat onvoldoende inzicht in de achtergrondan van 

de kostenfactoren, die ten grondslag liggen aan de als voorbeeld 

gekozen maximumvergoeding op grond van de WCGK. Wei is over-

duidelijk., dat wij te maken hebben met aanmerkeli jke ex t ra 

kosten in vergelijking met de vers t rekkers van geldkredieten. 

In dit kader zij nogmaals verwezen' naa r de hiervoor geuite 

wens tot brariche-overleg om de soecifieke kostenstructuur tot 

h a a r recht te laten komen in de vast te stellen vergoeding. 

b . Aangezien het , gezien de beperktheid van het krediet , a ls zeer 

overdreven zal worden aangemerkt , indien zeer diepgaand wordt 

gernformeerd naar de kredietwaardigheid en daa rb i j dus diep 

wordt ingegaan op de privacy van de kredietnemer, zuUen ons 

inziens ook de afschrijvingskosten hoger moeten zijn dan thans 

bij geldkredieten het geval i s . 

c . Ons inziens is het instellen van een maximale vergoeding als 

instrument ora overkreditering te voorkomen verui t onvoldoende 

en ook onterecht . Daarvoor geldt veeleer de krsdietbeoordeling, 

ten aanzien waarvan ons inziens voldoende zekerheid bestaat 

rowel vanwege de aanslui t ing bij een goed functionerend kredie t -

registrat iesysteem als het B.K.R. alscok uit hoofde van de infor-

matie, die terzake ten aanzien van de kredietnemer binnen de 

onderneming bestaat via uitstekend functionerende "credi t -

scoringssystems" en de bekendheid .Tiet betrekking tot het be-

t a l i ngsged rag . 

Een en ander leidt ons tot het voorstel om meerdere trappen beneden 

f 3.000,— in te voeren met d a a r a a n gekoppeld vergoedingen, die 

recht doen wedervaren aan de noodzakelijke hogere kostenstructuren 

ten aanzien van de goederenkredieten. 

Wat betreft de hoogte van de in onze sector toegepaste tarieven 

verwijzen wij n a a r de effectieve rentepercer . iages, zoals die door 

de bedrijven in hun catalogi en aanbiedingen wcrden gepubliceerd 

en die mede door publicaties bekend mogen veronders te ld . Er nag 

van worden ui tgegaan dat het gemiddeld percentage dat bij kredie t -

verlening in deze branche voorkomt, ligt tussen 25 en 29 procent. 

(Uw v raag 2.) 

. . / 6 
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Een tweede opmerking in d i : v e r t a n d geldt de dcorberekening van 

bui tengerechcel i jke kos:en. Aangesian in de huid ige rechcsprakti jk 

kostenveroordel ingen minimaal worden toegepas : en voorts een goed-

koop en snel systeem van invordering :en aanzien van kieine vorda-

ringen an tb reek t , zouden deze kosten s epa raa t in rekening dienen 

te worden gebrachc , desnoods geplafonneerd. 

5. He: vcorontverp cons ta tas r t , dat in cagenstelling ;ot de voorstellan 

in Eurotaarkt va rband geen ondergrens is bepaa ld ten aanzian van 

kredieten waarop de wet niet van toepassing zou z i jn . 

Wij zouden alsnog willen pleitan om een ondergrens in te vceren 

van- bi jvoorbeeld ; 500, —, beneden welke de wet nier van toepas 

sing zal zijn en wel om de al eerder aangegaven reden , dat gezien 

de massa l i t a i t van de veelal kleinere (goederen)kr9die ten in vcoral 

ook de in onze branche vaak bestaande onzekerheid over contant-

o: k red ie t a f los s tng , alsmede de mogelijkheid om op iedar moment 

zonder anige boeta af te lessen, de wet tan aanzien van onder 

meer vormvoorschriften mat betrakking tot de akten e tc . mceilijk 

t o e p a s b a a r i s . Met de invcering van een ondergrens zouden ons 

iriziens de doelstelUngen van de wet n i s ; wezsnlijk worden a a n g e -

t a s t . 

Wat bet ref t uw opmerking om, ingeval van het invoeran van een 

o n d e r g r e n s , door bijvoorbeeld spl t ts ing van grotere t ransac t ies in 

k le inere , eventueel onder de wet uit te komen, zian wij goede moge-

l i jkheden om in overleg met de wetgavar zulks in de admin i s t ra t i e : 

technisc.he sfeer, cont ro leerbaar per kredietnemer ta voorkomen. 

In di t k a d e r zouden wij tevens ean kant takening wHlen piaatsen 

bij a r t i k e l i,, l id a . , waarbi j k red ie t t ransac t ies rr.e: een affactiaf 

k red ie tvergcadingspercen taga op j a a r b a s i s van ten hoogste 5 buiten 

de wet va l len op grond van een vr t j s ta l l ing of cntheffing als b e -

doeld in a r t i ke l 37. le l id . Het zou hier gaan om "g ra t i s of bijrsa 

g r a t i s k red ie t en" , die weliswaar asn lage of zelfs geen k rad ie tve r -

goeding kennen, maar die zeker effacten hebban op ha: las tanplaa t je 

van de kredie :nemer , da : immers da basis vormt vocr d? bepali.Tg 

van de k red i a twaa rd lghe id , in ieder geval a ls het gaa t orr. k red ie t -

badragen van enige important ie . 

In het k a d a r van de ta verlenen vr i j s te l l ingan en cnthe/fingen en 

het d a a r a a n verbinden van voorschriften zouden wij willen wijzen 

op het be lang van dargeli jka kredieten bijvoorbeeld boven ean b e 

paa ld minimuxbedrag dienen te vcldoen aan de beoal ingan van 

a r t ike l 2~ ten aanzien van intcrmatie an r a g i s t r a t i e . 
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Met het oog op voorkoming van overkredi te r ing , terecht een van de 

pij lers van een kredietwetgeving, menen wij dat het beter is het 

al of niet val len onder de wet te koppelen aan een bedrag ( / 500,—) 

in p laa t s van aan een laag rentepercentage of een termijn zoals 

voorgesteld. (Uw vragen 1 en C.) 

6. De voorschriften in ar t ikel 21, l id 1. , gekoppeld aan de nadere 

toelichting op pagina 59/60 van de Memorie van Toelichting houden 

in, dat bij kredieten van meer dan / 2.000,— genoegzame schr i f te-

lijke inl icht ingen dienen te worden ingewonnen. Artikel 2 bepaal t 

ons inz iens , dat ten aanzien van ieder te verlenen krediet gegevens 

over de lopende kredieten dienen te worden opgevraagd , indien 

wordt deelgenomen aan een stelsel van k red ie t reg i s t ra t i e en dat 

daa rvan ui tvoerig aantekening dient te worden gehouden. 

[n dit verband verwijzen v i j tevens naar het vermelde op pagina 58 

van de Memorie van Toelichting waar aangegeven wordt, dat in de 

prospectus "aan de hand van enige sprekende yoorbeelcen meet 

worden aangegeven welke inkomsten en ui tgaven relevant zijn voor 

de bepal ing van het vr i j bes teedbaar inkomen, de basis van iemands 

kredie twaardigheid" . Aan een en ander Ujkt ons in de prakt i jk 

moeilijk vorm te geven en wel om de bekende weerstanden ten a a n 

zien van inkomensvragen in het kader van de pr ivacybeleving , 

terwijl- tevens het inkomen op zich weinig indica t ie geeft ten a a n 

zien van de kred ie twaard ighe id , maar veeleer de totale lasten in 

re la t ie tot het inkomen, een gegeven dat eerst door infor:natie ve r -

kregen wordt en tot individuele becordeling van de kredie taanvrage 

le id t . Wederom lijken hier de voorschriften leveel toegespitst op 

het ge ldkredie t . Nadere discussie met de opstel lers over deze punten 

zouden wij voors taan . 

7. Wat betreft uw v raag 3 wijzen wij er op, da t bij de t ransact ies 

tussen postorderbedri jven en hun klanten de goederen in handen 

komen van en in eigendom overgaan aan de pa r t i cu l t e r , die een 

bestelling heeft g e p l a a t s t , op het moment van af lever ing. Wij ve r 

wijzen nogmaals naa r de werkwijze van postorderbedri jven, als 

uiteengezet in de hier b i jgaande en al eerder aangehaalde notitie 

terzake. . 

8. Ten aanzien van uw vraag 5 hebben wij geen opmerkingen. 
Een minimum-eis van 50 kredie t t ransac t ies l i jkt ons erg laag om :e 

kunnen spreken van een bedrijfsmatig optreden als kredietgever . 

. . /S 
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9. Uv v r a a g 7 hebben wij ons inzians tn ds loop van dit schrtjven 

voldoende beantwoord. 

10. Op pag ina 55 van de MeT.orie van Toelic.Hting vord : vermeld de 

wens om het uitbefenen van het toezicht aan ce doen sluiten bij 

de Erecode van de Vereniging van Financieringsondernerr.ingen in 

Nederland ( V . F . N . ) . Wij onderschr i jven u i t e r a a r d net streven n a a r 

maatschappel i jk betameli jk handelen , ook ten aanzien van het 

verlenen van kred iec . Met de opste l l ing van de Gedragsrage ls , 

geldende voor de bij onze 3ond aangesloten bedr i jven , hebben vij 

u i t ing aan het s t reven tc t dit betaBieltjk handelen gegeven. 

i^adere informatie over he t voorneman deze Erecode toe ta passen 

l i jkt ons tn d i t ve rband nu t t i g , waarbt j wij ons voorbehouden te 

zi jner t i jd nog st i l te s t a a n bij tnhoud en toepasbaarhe id van 

deze Erecode tn r e l a t i e tot de in onze branche bes taande Gedrags-

regels en p r a k t i j k . 

- / - Ter informatie s lui ten wij faove.".genoemce Gedragsregels b i j . 

Tevens delen v i j u in d i t verband nede , d a : wij me: de consu.r.en-

t enorgan i sa t i e s in onderhande l ing zijn ever de opstel l ing van 

minimum l e v e r i n g s - en be ta l ingsvoorwaarden als bas i s voor een 

GeschtUencommissie Pos torderbedr i jven . 

- / - Ter ve rdere In/ormatie over onze branche s lui ten wij het j a a r v e r -

s U g 1533 b i j . 

U . tn hoocdstuk Vlt van het voorontwerp word: de Adviescsrr.mtssis 

Consu.mentenkrediet geTntrcduceerd, waarvan de regeltng grctendeels 

overeenkomt met die van de WCGX. Vcorzien vordt de opneming* 

van een ver tegenwoordiger u i : de kr ing van de kredtetbemiddelaars 

in de commissi*. In de Memorie van Toeltchting missen wij d u i d s -

l i jkheid over de vartegenwoordigt.Tg van is d iverse soortan k r s -

dieten met name het geederenkred ie t . Samenvoeging van is beids 

bes taande kredietwetten vers i s t ons inziens de opneming van t en -

minste een l id , da t speciaal de goederenkrsdieten vertsgenwoordig: 

in de nieuw op te r ichten Adviesccmmissie en wtj zouden daa r dan 

ook met klem voor willen ole t ten . 

/9 
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Tot zover onze belangr i iks te opmerkingen en suggest ies , mede naar 

aanleiding van de door u gestelde vragen met betrekking tot het 

voorliggende voorontwerp. 

Wij zijn gaarne bereid u nader mondeling te informeren teneinde onze 

mening en voorstellen nader te kunnen toelichten en onderbouwen. 

Wi] zouden daa rop , gezien het belang van het onderwerp, zeer willen 

aandr ingen . 

Voor de aandacht , die u ongetwijfeld aan dit schrijven zult willen 

wijden, danken wij u bij voorbaat . 

Me: de meeste hoogachting, 

A. WeenVrrg, 

sec re ta r i s . 

- / - Bijiagen: 

- iVotitie Inzake postorder en kredietverlentng 

- Gedragsregels Mederlandse Postorderbond 

- Jaarvers lag 1933 
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B I J V; C K 2 2 A 

P05T0RDER EN KREDIETVERLENING 

Delft, 20 december 1984 

Pb/We-Jp 

nederlandse 
postorderbond 
Secretarfaal: 
Kanaalwag 1. 2628 EB Oelft 
Postbus 398. 2600 AJ Oelft 
Telefoon 015-56 93 88 
Tslex 38036 buves nl 

Bankrelatifl : 
ABN rek.nr. 51.27.85.066 

Postgiro 3874491 , 

Deze notitie is opgesteld ten behoeve van een reactie aan de S.E.R. 

Commissie voor Consumentenaangelegenheden inzake het voorontwerp 

Wet op het consumentenkrediet, waarover door de Staatssecretaris 

van Economische Zaken op 28 September 1984 aan de genoemde S.E.R. 

Commissie advies werd gevraagd. 

Deze notitie heeft tot doel enige achtergrondinformatie te verschaffen 

over: 

- definiering en verschijningsvormen van postorder; 

- de functionering; 

- cijfers ten aanzien van kredietverlening, 

- alsmede enkele conclusies naar aanleiding daa rvan . 

. /2 
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DBI'IMITIE EN POSITIKBEPALI.VG 

Het verkopen per post is eon vorm van deiai 1 handel . Goederen on 

diensien worden aangeboden via catalogi,- folders en (coupon) 

adver tent ies en de daarop volgende beslellingen worden schriftelijk 

en telefonisch in ontvangst genomen, terwijl de aflevering per post 

of ook wel middels eigen vervoer of door derden p laa t sv ind i . 

Vaak ook wordt een zichttermijn van een overeengekomen aanta l 

dagen gehanteerd , waarbij het zo is , dal de koop gesloten is indien 

na het vers t t i jken van de zichttermijn het besielde niet is te rug-

gezonden. Karakteristiek is het ontbreken van persoonlijk contact, 

hetgeen de postorderbedrijven dwingt de grootst mogelijke duidel i jk-

heid en zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van de 

presentat ie van het aanbod en de verdere afhandel ing. 

De verschijningsvormen zijn zeer d ivers : 

- als hoofd- of nevenactiviteit , horizontaal geintegreerd met 

bijvoorbeeld warenhuizen, of vert icaal met bijvoorbeeld produkt ie-

bedri jven; 

- met algemene of gespecialiseerde detai lhandelsassort imenten, dan 

wel in dienstverlening, zoals verzekeringen, reizen en cursussen; 

- via direct marketing activitei ten, via agenten en soms ook 

ondersteund door kleine locale vest igingen. 

Een opvallend kenmerk van verkopen per post is de snelheid waarmee 

nieuwe technieken geadopteerd worden. Computerisering is onmisbaar 

in moderne direct marketing act iv i te i ten. Automalisering en 

mechanisering spelen een grote rol in met name marketing, fysieke 

d is t r ibut ie en kredietverlening. De factor technologic geeft de 

postorderbedrijven meer ruimte in de ontwikkeling van de interne 

organisa t ie van de ondernemingen. De postordermarkt groeide de 

laats te jaren belangrijk sneller dan de warenhuizen en de overige 

de ta i lhande l . De respectievelijke indexcijfers over 1983 bedroegen: 

- de ta i lhandel : 223 

- postorder: ^28 

(1970=100) 

Het aandeel in de totale detailhandelsomzet bedroeg in 1983 ongeveer 

1,6% en in de detailhandelsomzet exclusief voedingsmiddelen 2,9%. 

, . /3 
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WIJZE VAN FUNCTIONEREN 

De a c t i v i t e i t e n v a n een p o s l o r d c r b e d r i j f k u n n e n in een a a n t a l fasen 

worden o n d e r s c h e i d e n . Ten ee r s l e is er s p r a k e v a n het u i t z e n d e n 

van m e d i a , in de vorm v a n c a t a l o g ! , f o lde r s e . d . , w a a r i n de 

goede ren en d i e n s t e n in woord en beeld worden a a n g e b o d e n . Op 

g r o n d d a a r v a n t r e e d t een tweede fase i n , w a a r b i j de a f n e m e r , 

midde l s het p l a a t s e n van een b e s t e l l i n g , de wens te kennen geeft 

een ove reenkoms t a a n te g a a n , w a a r b i j he t bed r i j f de m o g e l i j k h e i d 

heeft d i t a l of n ie t te a c c e p t e r e n . Het is a lgemeen h a n d e l s g e b r u i k 

om bi j de a c c e p t a t i e v a n o r d e r s z ich e r v a n te v e r g e w i s s e n of de 

afnemer a a n z i jn b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g kan v o l d o e n . Voor p o s t o r d e r -

b e d r i j v e n i s , i n d i e n zij op k r e d i e t l e v e r e n , mede b e l a n g r i j k de 

w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o l g e n s de t h a n s nog b e s t a a n d e Wet op het 

A f b e t a l i n g s s t e l s e l , a r t i k e l 2 . l id 3 . , w a a r i n o n d e r meer word t 

g e s t e l d : "Voor de t o e p a s s i n g van het bij a f b e t a l i n g k r a c h t e n s deze 

wet b e p a a l d e wordt a l s mi sb ru ik o . a . a a n g e m e r k t het a l s 

a f b e t a l i n g s l e v e r a n c i e r deelnemen a a n a f b e t a l i n g s t r a n s a c t i e s z o n d e r 

te b e s c h i k k e n ove r of k e n n i s te d r a g e n v a n i n l i c h t i n g e n , d i e een 

vo ldoende i n z i c h t geven in de mogel i jkhe id tot nakoming door de 

afnemer v a n de u i t d i e t r a n s a c t i e v o o r t v l o e i e n d e f i n a n c i e l e v e r -

p l i c h t i n g e n " . 

Bij het tot s t a n d komen van de overeenkomst na de z i c h t t e r m i j n 

kennen we in p r i n c i p e twee moge l i j kheden : 

a . een d u i d e l i j k e a f b e t a l i n g s o v e r e e n k o m s t , w a a r b i j de a fnemer a a n -

geeft d a t h i j of zij in te rmi jnen wens t te b e t a l e n ; 

b . een c o n t a n t - o v e r e e n k o m s t . 

Ook in d a t l a a t s t e g e v a l d i e n t het p o s t o r d e r b e d r i j f z i ch e r v a n te 

v e r g e w i s s e n of de k l a n t a a n zi jn v e r p l i c h t i n g e n k a n v o l d o e n . 

Immers , de ee rde rgenoemde z i c h t t e r m i j n , d i e v e e l a l v a n 

t o e p a s s i n g i s , i m p l i c e e r t , d a t de b e t a l i n g e e r s t p l a a t s v i n d t n a he t 

v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n . In 1982 is de a a n s l u i t i n g 

v a n p o s t o r d e r b e d r i j v e n b i j het Bureau Kredie t R e g i s t r a t i e te T ie l 

een fei t g e w o r d e n , w a a r d o o r een nog g r o i e r e z o r g v u l d i g h e i d k a n 

o l a a l s v i n d e n ten a a n z i e n v a n k r e d i e t i n f o r m a t i e en - b e o o r d e l i n g . 

KREDIET BINNEN DE TOTALE KREDIETVERLENING 

Het k r e d i e t b i j het kopen per post i s in he t k a d e r v a n de h u i d i g e 

w e t g e v i n g een a f b e t a l i n g s k r e d i e t . Bij een a a n t a l p o s t o r d e r b e d r i j v e n , 

v e e l a l met een a lgemeen a s s o r t i m e n t , heeft het de vorm v a n een 

door lopend (goede ren ) k r e d i e t . 
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Verkopen per post is altijd sterk met afbetaling geassocieerd 

geweest. In de zestiger jaren was het zo, dat krediel aangemerkt 

kon worden als een kracht ig , zelfs onderscheidend marketing 

instrument van postorderbedrijven. De ontwikkelingen van de laa ts te 

j a ren , vooral door de opkomst van andere vormen van kredie t -

ver lening, hebben het belang van postorderkrediet relatief sterk 

doen afnemen. De veranderende att i tude van de posiorderkoper bUjkt 

uit het in 1978 in opdracht van onze Bond door de N.V. v /h 

Nederlandse Stichting voor Statistiek (NSS) gehouden onderzoek 

"Kopen per Post". Bij de voordelen, die de ondervraagden zagen 

met betrekking tot het kopen per post kwam de kredietmogelijkheid 

eerst op de achtste p l aa t s . 12% Van de ondervraagden achtten het 

in sterke mate een voordeel, ^9% daarentegen niet . 

Uit de onderstaande opstelling bl i jkt , dat de relatieve positie van 

het krediet door postorderbedrijven in het totaal van de krediet-

ver lening: , 

1970 1975 1980 1981 1982 

verstrekt krediet 2.0^3 4.839 8.505 7.611 7.276 

(in mln gulden) 

w.v . geldleningen 889 2.3^^8 3.822 3-309 3-164 

doorlopend geldkrediet / j^g gg^ 3513 ^^^^^ 3 0 ^ 5 
salarisovertrekkxngen 
financieringskrediet 757 . 1 .111 765 627 654 

postorderkrediet 287 496 405 496 412 

aandeel postorder in totaal 14,0% 10,3% 4,8% 6,5% 5,7% 
(0pm.: Verwezen wordt naar de cijfers vermeld in tabel 2. 

van het voorontwerp, aangevuld met gegevens van 
de Nederlandse Postorderbond.) 

Dat leveranties op krediet ook als aandeel in de postorderomzet 

teruggelopen zijn, blijkt uit de volgende opstelling (in mln .g ld . ) : 

1970 1980 1981 1982 

omzet postorderbedrijven 382 1.375 1.440 1-330 

leverant ies op krediet 287 405 496 412 

in % van de totaalomzet - 75% 30% 34% 31% 

. . /5 
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ENKELE C0NCLUSIE5 

Naar aanleiding van het hiervoor vermelde komen wij tot de 

volgende conclusies: 

1. Postorderkrediet is sterk in betekenis afgenomen in vergelijking 

met de in totaal sterk gestegen kredietmarkt. 

2. Het goederenaanbod van postorderbedrijven leidt in het algemeen 

tot verstrekking van lai^e kredietbedragen. Jaarl i jks vinden 

ongeveer i ,3 miljoen transacties p laa t s , die deels contant en 

deels op krediet worden geleverd. In totaal wordt per jaar 

voor ongeveer -iOO miljoen gulden op krediet geleverd. 

3. Het procentuele aandaal van het postorderbedrijf in de totale 

kredietmarkt is door het ontstaan van nieuwe vormen van geld-

krediet relatief sterk gedaald en stabil iseert zich de laats te 

jaren rond de 5 a 6%. 
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B I J L A G E 2 

9 1 ! a C X 2 2 A 

GEDRAGSREGELS 

nederlandse 
postorderbond 
Secretariaai: 
Kanaalweg 1. 2626 EB Oelft 
Postbus 398. 2600 AJ Oelft 
Telefoon 015 • S6 93 88 
Telex 38039 buves nl 

Bankrelatla: 
ABN rak.nr. 51.27.85.066 

Postgiro 387M91 

De bedrijven, of indien zulks van toepassing i s , de onderdelen 
van die bedrijven, die zich met de verkoop per post bezighouden, 

aangesloten bij 

de NEDERLANDSE POSTORDERBOND 

in de overtuiging, dat de consument behoefte heeft aan een duide-
lijke opstelling van de bedrijven; 

onderschrijven de Nederlandse Code voor het Reclamewezen, waar 
in regels zijn vastgelegd ten aanzien van reclame-uitingen, en 
de Code Brievenbusreclame en HuissampUng, die onder meer de 
inhoud en het gebruik van adresbestanden regelt; 

achten zich tevens gebonden de volgende gedragsregelen na te 
leven: 

RECLAME-UITINGEN 

1. Elke reclame-uiting waarin niet direct een aanbod wordt gedaan 
of die uitnodigt tot het vragen van nadere informatie of ander 
mater iaal , waarin het eigenlijke aanbod is opgenomen dient 
in overeenstemming te zijn met de Wet en de gedragsregelen 
van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen, alsmede de 
bepalingen terzake van de Code Brievenbusreclame en Huis
sampUng. 

HET AANBOD 

2. Ten aanzien van het aanbod geldt, mede ter voldoening aan 
de desbetreffende bepalingen in de Nederlandse Code voor 
het Reclamewezen en de Code Brievenbusreclame en Huis
sampUng, het volgende: 

A. Elk aanbod dient een korte, eenvoudige samenvatting te 
bevatten van de rechten en verplicht ingen, die aan de 
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, onverminderd 
de verplichting voor het bedrijf om zich zodanig uit te 
drukken, dat de consument weet of kan weten wat hem 
wordt aangeboden en wat zijn rechten en verplichtingen 
zijn, Indien hij op het aanbod ingaa t . 

. . /2 
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De naam en het adres van het bedrijf dienen te zijn ver-
meld, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven 
van een postbusnummer. Voorts dienen te worden vermeld 
de • naam van het handelsregister waar het bedrijf is inge-
schreven en het nummer, waaronder de inschrijving is 
geschied. 

De aangeboden goederen en/of diensten dienen duidelijk 
en waarheidsgetrouw te worden afgebeeld en/of beschreven 
terwijl duidelijk dient te zijn aangegeven hetgeen verschui-
digd i s . Tevens behoort te worden medegedeeld, voorzover 
van toepassing, dat bestelde goederen binnen een termijn 
van minimaal 7 dagen zonder enige verplichting tot betaling 
kunnen worden teruggezonden. 

ACCEPTATIE EN LEVERING 

3. De bedrijven zuUen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht nemen bij de acceptatie en uitlevering van bestellingen 
en bij de beoordeling van aanvragen tot de levering van 
diensten. Zij kunnen zich op de hoogte stellen of degene die 
bestelt of de aanvraag doet aan zijn betalingsverplichting 
kan voldoen, alsmede van al die factoren, die van belang 
zijn voor een verantwoord afsluiten van de overeenkomst. 

U. De bedrijven zijn gerechtigd onder opgave van redenen een 
bestelling of aanvrage te weigeren of aan de levering bijzon-
dere voorwaarden te verbinden. 
Weigering louter en alleen wegens adres. of woonplaats of omdat 
iemand behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevol-
kingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt als voorwaarde, 
dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden 
vastgesteld. 

5. Leveranties worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestel
ling, tenzij tussen bedrijf en consument een op schrift gestelde 
andersluidende afspraak is gemaakt. Ongevraagde toezending 
van goederen en/of diensten, waarvoor de consument naar 
gesteld of gesuggereerd wordt verplicht is te betalen, tenzij 
hij de goederen en/of diensten weigert of terugzendt of waarbij 
de consument de indruk kri jgt , dat hij verplicht is de goederen 
en/of diensten te accepteren, is verboden. 

6. Bedrijven verplichten zich de goederen en/of diensten af te 
leveren conform aangeboden. 

7. De bedrijven zullen al het mogelijke doen om geaccepteerde 
bestellingen zo spoedig mogelijk uit te voeren. Indien de af-
levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij 
om .andere redenen, ver traging ondergaat of indien een bestel
ling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal 
de consument daarvan binnen maximaal een maand na ontvangst 
van de bestelling bericht worden gezonden. Deze heeft in dat 
geval het recht om de bestelling te annuleren. 

./3 
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Indien, in geval het bestelde niet meer in voorraad is of 
om andere redenen niet meer leverbaar i s , een vervangend 
ar t ikel wordt toegezonden zal zulks bij de toezending worden 
medegedeeld. De consument heeft in dat geval het recht het 
vervangende artikel te weigeren en dat op kosten van het 
bedrijf te retourneren, binnen de door het bedrijf vastgestelde 
termijn van minimaal 7 dagen. 

LEVERINGSCONDITIES 

9. Gedurende de in de catalogi en andere verkoopmedia a a n -
gegeven looptijd van het aanbod zullen de prijzen niet worden 
verhoogd, zulks behoudens eventuele tussentijdse be las t ingver-
hoging en, indien overeengekomen, rentewijzigingen. 

10. De consument is gerechtigd, binnen een door het bedrijf te 
bepalen zichttermijn van minimaal 7 dagen, bestelde goederen 
zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren dan wel 
mede te delen van de aangeboden dienst geen gebruik te willen 
maken, tenzij deze zichttermijn blijkens het schriftelijk a a n 
bod uitdrukkelijk is uitgesloten. ' 
Indien binnen de hierbedoelde zichttermijn de goederen worden 
geretourneerd of medegedeeld wordt, dat van de aangeboden 
dienst geen gebruik wordt gemaakt, zullen eventueel hiervoor 
reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterl i jk 
binnen 30 dagen, worden geresti tueerd. 

11. De aanduiding "vrijblijvend op zicht" of "niet goed, geld 
terug" en soortgelijke aanduidingen verpllchten het bedrijf 
ertoe geretourneerde goederen zonder res t r ic t ie te accepteren 
binnen de in het aanbod genoemde termijn. 

12. De consument is gerechtigd een door- hem aangegane duu r t r ans -
act ie , waarvan de lever ings- en afnameverplichting in de 
tijd is gespreid, tussentijds te ontbinden indien deze niet 
aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen voldoen, zulks met 
inachtneming van de daartoe eventueel overeengekomen beein-
digingsregels . 

13. De bedrijven verpllchten zich bij ontvangst beschadigde 
goederen binnen de zichttermijn terug te nemen en binnen 
30 dagen door nieuwe te vervangen. 

KLACHTEN 

\A. Klachten, die bij het bedrijf worden ingediend zullen door 
het bedrijf vlot en zorgvuldig worden afgehandeld. In ieder 
geval zal het bedrijf zich binnen 30 dagen na ontvangst van 
de klacht daarover uitspreken. 

1 februari 1983 
Pb/We-Jp 
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SiZR 
Sociaal-
Economische 
Rsad 

Uragenlijst Nederlandse Vereniging wan Credietgeuende Detailhandel 

1. In het uoorontwerp-Wet op het consumentenkrediet is niet uoorzien 

in een ondergrens, waar beneden de wet niet meer wan toepassing zou 

behoewen te zijn. Bent u er woor dat een dergelijke ondergrens als-

nog opgenomen wordt? Zo ja, waarom? Op weike hoogte zou deze grens 

ongeveer moeten liggen? Ziet u mogelijkheden om - v̂ anneer een onder

grens is opgenomen - te woorkomen dat grotere transakties worden ge-

splitst in kleinere die beneden de ondergrens wallen, zodat de wet 

dan niet wan toepassing is? 

2. In het woorontwerp wordt woorgesteXd de kredietwergoeding die kre-

dietgewers in rekening mogen brengen aan een maximum te birden, waar-

bij het maximumtarief is opgebouwd uit een aantal komponenten. Sluit 

de opbouw wan dit tarief aan bij de kostenstruktuur wan uw branche? 

Hoe hoog zijn de tarieuen in uw branche thans en weike hoogte zouden 

ze moeten hebben om recht te doen aan de kostenstruktuur in uw branche? 

3. In het woorontwerp is geen bepaling opgenomen betreffende de mede-

aansprakelijkheid in gewal wan goederenkrediet, d.i.. als een krediet-

gewer de lewering wan een goed of dienst door een lewerancier finan-

ciert met een lening aan de consument, kan de consument als het goed 

of de dienst niet wordt gelewerd, aan de lewerancier en/of de kre-

dietgewer terugbetaling worderen. Bent u er woorstander wan dat deze 

mede-aansprakelijkheid alsnog in het woorontwerp wordt geregeld? Zo 

Ja, waarom en op welke wijze? 

4. Is het rekening-courant-krediet,woor uw organisatie wan belang in 

verband met het doorlopende goederenkrediet, naar uw mening in het 

voorontwerp op bewredigende wijze geregeld (zie Memorie van Toelich-

ting, pp. 8A-86)? 

5. In het voorontwerp wordt een minimum-transaktie-eis ingewoerd (art. 

14, lid 2, onder d: wergunning wordt ingetrokken of gewijzigd bij 

minder dan 50 kredieten per jaar). Verwacht u problemen met deze eis 

in uw branche? Heeft u woorkeur woor andere toelatingseisen, zoals 
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deskundigeneisen, eigen-vermogenseis (zoals in de WAS) of een kombi-

natie van eisen? Waarop is deze voorkeur gebaseerd? 

6. Een kredietovereenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd en 

door beide partijen ondertekend (art. 26). Acht u dit akte-vereiste 

adequaat voor UM branche? 

7. Ten aanzien van welke onderdelen van het voorontwerp bent u voorstan-

der van een meer aan de omstandigheden in uw branche aangepaste regeling 

dan wel bepleit u vrijstelling? Welke alternatieven-hebt u daarbij 

voor ogen waarmee tegemoet wordt gekomen aan de intenties van de wet? 

164 



NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN CREDIETGEVENDE DETAILHANDELAREN ,^01/30 

Corraspondentlt adras: Cat3l«an2, 2111 CS Aardanhout 

S.E.R. 

Commissie uoor Consumentenaangelegenheden, 

Vierkgroep Consumptief Krediet en Afbetalingsstelsel, 

t.a.v. de Weledelgeleerde heer Drs. H. van der Graaff. 

Postbus 90405 

2509 LK OEN HAAG 

Qj^-i*^^"^ 

jam, 20 december 1984. 

Geachte heer van der Graaff, 

In antwoord op uw schrijven van 27 november 1984 U. 9086 Gr/vth deel ik 

u mee het zeer op prijs te stellen de atandpunten van onze Vereniging ten 

aanzien van de toegezonden 8 vragen weer te geven. 

ad 1. Wij zijn er een groot voorstander van, dat in de V/et op het Consumenten-

krediet een ondergrens wordt opgenomen en wel van / 1000,=. 

Ook bij de VJ.A.S. uas ten aanzien van de verplichte kassastorting een 

ondergrens van / 1000,=. 

Indertijd was de wetgever de mening toegedaan, dat kredieten onder de / 1000,= 

geen probleraen voor de kredietnemer zouden opleveren. Een jarenlange prak-

tijk heeft dit standpunt gerechtvaardigd. 

Een ondergrens van / 1000,= past ons inziens ook helemaal bij het streven 

van de overheid naar deregulering. 

Ora te voorkomen, dat grotere transakties gesplitst worden in kleinere, zouden 

de transakties die bijvoorbeeld binnen een week gesloten worden, als §6n 

transaktie aangemerkt kunnen worden. 

Oe praktijk laat overigens zien, dat het splitsen van transakties niet voor-

komt. 

165 



NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN CREDIETGEVENDE DETAILHANDELAREN 

Corrmpondanti* adras: Catslaan 2, 2111CS Aardanhout 

ad 2. In deze, uiterst concurrentiegevoelige tijd, lijkt ons het stellen van 

een maximuni van de kredietvergoeding weinig zinvol. Van wantoestanden 

is onze Vereniging ook niets belcend. 

De opboud/ van het door u vermelde tarief sluit helemaal niet aan bij de 

kostenstruktuur in onze branche. 

Het lijkt ons ook niet zinnig om de kostenstruktuur van het geldkrediet 

met hoge bedragen en lange termijnen te vergelijken met die van het 

goederenkrediet met lage bedragen en korte termijnen. 

Het effektieve rente- en kostenpercentage in onze branche bedraagt onge-

veer 22% op jaarbasis. 

Om recht te doen aan de kostenstruktuur in onze branche, zouden de tarieven 

eigenlijk verdubbeld moeten worden. 

ad 3. Inzake ffledeaansprakelijkheid in geval van goederenkrediet rijst de vraag of 

de huidige situatie problemen oplevert. 

Wear dit ons inziens niet het geval is, lijkt ons een wettelijke regeling 

van dit onderverp overbodig. 

ad 4. Het rekening-courantkrediet is naar onze mening in het voorontuerp bevredigend 

geregeld. 

ad 5. Wanneer minder dan 50 kredieten per jaar worden verstrekt, kan ons inziens 

niet meer gesproken luorden van de uitoefening van een bedrijf of beroep 

inzake deelneming aan krediettransakties. 

Uolgens artikel 2 is de W.C.K. dan niet van toepassing. Een vergunning is 

dan ook niet nodig en kan ook niet gewijzigd of ingetrokken worden. 

Overigens vervachten wij op dit punt geen problemen. Aan andere toelatings-

eisen heeft onze Vereniging geen behoefte. 
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NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN CREDIETGEVENDE DETAILHANDELAREN 

CorraspondantI* adrss: Cstslaan 2, 2111CS Aardanhout 

ad 6. De bepaling, dat iedere kredietovereenkomst door beide partijen onder-

tekend dient te worden, is in 66n woord rampzalig. 

In onze branche is het gebruikelijk, dat een nieuwe klant eerimalig een 

zgn. rekening-courant formulier tekent en dat dat forraulier de basis 

vormt voor alle krediettransakties, die gedurende vaak vele, volgende 

jaren worden afgesloten. 

De bonafide kredietnemer zou het telkens moeten ondertekenen van zijn 

krediettransakties zonder meer als een gebrek aan vertrouu/en opvatten. 

ad 7. Ten aanzien van artikel 19 lid 3 is ons inziens een termijn van 5 jaar 

veel te lang. Gezien de massaliteit van de verleende kredieten en de 

ervaring, die wij in vele jaren hebben opgedaan, lijkt ons een termijn 

van 2 jaar meer dan voldoende. 

Artikel 20 lid 1 legt het bedrijfsleven een verplichting op, die wat 

onze branche betreft, ronduit onbetaalbaar is. 

Een inzicht in de tverkwijze van de kredietgevende detailhandel toont 

dit overdiiidelijk aan. 

Een vrijstelling van de opgave van kredieten tot / 2000,= zou hier de 

gewenste oplossing kunnen geven. 

Artikel 56 zou bijvoorbeeld ook hier uitkomst kunnen brengen. 

Artikel 24 lid 1 zouden luij niet beperkt willen zien tot schriftelijke 

inlichtingen. Omuille van snelheid van kredietverlening fen service, 

zouden wij uitdrukkelijk genoegzame schriftelijke of mondelinge in

lichtingen willen bepleiten. 

In de branche bestaan tevens bezwaren tegen artikel 26 lid 3 onder c 

waar bepaald wordt, dat de kredietvorm ook in letterschrift vermeld 

dient te worden. In een jarenlange praktijk is de noodzaak daartoe ons 

nog nooit gebleken. 
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NEDERLANDSE VERENIGING 
VAN CREDIETQEVENDE DETAILHANDELAREN 

Carrtspondentl* tana: Catsiatn 2, 2111CS Aerdenhout 

Onze Vereniging kan zich niet verenigen met het bepaalde in artikel 

26 lid 5 ii/aar verraeld staat, dat vernietiging van de overeenkomst kan 

geschieden door een buitengerechtelijke verkiaring van de kredietnemer. 

Oe rechtszekerheid van partijen wordt hierdoor geweld aangedaan, zeker 

waar er helemaal geen tijdslimiet is geateld. 

Een rechterlijke uitspraak op vordering van de kredietnemer lijkt ons 

voldoende bescherming te bieden. 

In artikel 35 lid 2 wordt gesproken van kosteloos. Ons is niet duidelijk, 

waarocn in lid 1 de werkelijke kosten wel en in lid 2 niSt in rekening 

gebracht raogen worden, te meer waar een gespecificeerde afrekening veel 

raeer werk met zich mee kan brengen dan een gespecificeerd overzicht van 

het ui.tstaande saldo. 

ad 3. Qns inziens valt de kredietkaart niet onder de omschrijving van de u/et en 

ook niet onder consumentenkrediet. 

Ulj achten het niet uienselijk, dat de nieuwe wet ook toepasselijk wordt op 

kredietkaarten. 

Het C.B.S. werkt met het begrip consumptief krediet, maar sluit krediet

kaarten uit. 

Tenslotte nog een opmerking: 

Onze Vereniging, die de belangen behartigt van 5000 i 6000 credietgevende 

detailhandelaren, zou graag in aanmerking komen am een lid voor te dragen 

voor de Adviescommissie genoemd in artikel 44 e.v. 

Wij zouden het op prijs stellen e.e.a. nader mondeling toe te lichten. 

Hoogachtend, 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN CREDIETGEVENDE DETAILHANDELAREN 

Mr. P.F.J. Matla 

voorzitter 

168 



SIZR 
Sociaal-
Economische 
Raad 

Uragenlijst Nederlandse Uereniging van Financieringsadviseurs 

1. In het uoorontwerp-Wet op het consumentenkrediet worden geen nadere 

toelatingseisen aan kredietbemiddelaars gesteld, zoals dat wel t.a.v. 

de kredietgevers wordt gedaan. Acht u het wenselijk en noodzakelijk 

dat alsnog dergelijke eisen ook aan de bemiddelaars worden gesteld? 

Zo ja, welke? Dient er ook t.a.v. de kredietbemiddelaars net als bij 

kredietgevers een registratie plaats te vinden? Is parallelliteit 

met het regelingsmodel van de Wet Assurantiebemiddeling wenselijk, 

noodzakelijk en inogelijk? 

2. Door de Uereniging van Financieringsondernemingen in Nederland is 

in december 1982 een Overeenkomst Provisieregeling opgesteld, betrek-

king hebbend op aan personen of bedrijven uit te keren maximale ver-

goedingen voor het bemiddelen, in enige vorra, bij het totstandkomen 

van consumptieve kredietovereenkomsten. Heeft deze overeenkomst de 

afgelopen twee jaar naar uw mening naar bevrediging gefunktioneerd 

dit met het oog op het te bereiken doel (nl. om overkreditering te 

voorkomen)? 
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5 . 1 . 
NEDEBLANDSE VERENIGiNG 
VAN FINANClErllNGS AOVlScURS. 

Secreiariaai: 
Soiftaalstraal 33 
7201 £3 Zuiohen 
Telefoon 05750-10665 

Soclaal Ecoaomische ^ a d , 
Cosmissle voor Consumencanaangelagaahedan, 
Poscbua 90405. 
2509 LK Cea Haag. 

Zucphen, 4 deceaber 1984. 

Mijne Heren, 

Cw briai d.d. 27 aoveaber 1984 (L'w kanicerk V.9086 Gr/vth) tazake voor-
oncverp Wee op hec Consuaencenkradiec kvaa is ocs bezic. 

De vorige week onzvisgan vij var. hac Misiscaria van icor.oaische Zakan 
een aaacal exempiaran van hec vooronr-'arp. Hec aascuar vas or.ze vers-
niging heefc tnaiddels een begin geaaak: =e: de bescudaring daar-/aa. Zac 
uicgebreid kccmencaar daarop zal door ons vordan geproduceerd. Ondac 'J 
oaze ancwootden op de door 0 gescalde vragen graag zc ssoedig zcgelijk 
wile oncvangen geven wij bij daze voorrang aan hec bekcsaescariaran van 
de door tJ oudar de aandache gebrachca puntan. Zo spoedig =ogelijk zMlian 
wlj dan oos volledig komnencaar inzandan. 

Meerdere oalen heefc onze veraniglng becoogd, dac hec een gcede :aak zcu 
zlja wanneer coelacingseisen warden gesceld aan al daganan dia sen 
beaiddelende rol willan spelan op de zarkc van hec consusencankrediec. 
UiJ denken In die verband aan: 

a. eisen op hec gebied van de algemene oncvlkkaling (b.v. niddelbare 
schoolopleidlng), 

b. eisen een aaczi'an van de vakbekvaaoheid (in hec bezic zijn van hec 
flnaneiaringsdiploma), 

c. een door de plaacselijka aucoricaican ai ca geven verkiaring van 
goed gedrag. 

"tj zijn van cenir.g dac i.& consucenc, vannsar hij zich vcor i.& reali-
sering van zijn kradiacbehoefce wendc coc aen bemiddalaar, rakarheid 
dianc ce hebben can aanzien van i& vakbekwaashaid an incegricaic van da 
beolddelaar. te vaak cog koac de csnsunenc in aanz:erking nee :gn. 
cipgevers, dia niec prisiair hac -gazins-belang van de consusenc in 
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bee oog houden maar ulcslulcend hun elgea belang. la dl: kader pasc hee 
oak vraagtekens ce seellen blj de col die de handelaren op die ptinc 
spelen. Zondec daarbij de Incegrlcsic en de goede bedoeXingen van deze 
markcparcij ear discussie ce scallen, kan vordea opgemerkc, dac hec erg 
Boeilijk Is eea Julsce vooclichciag en een goed advies aan de krediec-
aanvrager ce verscrekken, vanneer men een alles bepalend belang heecc 
blj hec doorgaan van de kredieccransaccie, omdae hec reallaeren van de 
kredlecaanvraag dlreke Inhoudc hec realiseren van een koopovereenkamsc 
aee de kredleeaanvrager. Sec Is de vraag of in die geval de bemiddelaar 
(handelaar) vel zijn beniddelende rol objecciei kan vervullen. 

See vocenscaande aoope ons ercoe hec ook In hee vooroncverp W'ec aan-
gehaalde rx'OKA-rapporc "JA/NZZN/GEZN L£:nHC" nog eens onder de aandache 
ee brengen In die zln, dac wij ook au bezvaar maken cegen hee feie, dac 
de bemlddelaars, als uare hec een gelijkgerichce groep, in hec rappocc 
vordc behandeld. WiJ zijn van nenlng. dae een profassioaeel verkend 
bemiddelaar, die vaak ai vele Jaren een hechee relaeie see zlja kliSn: 
heefc en op basis van de aan hea verleende volmachcen de krediecaan-
vragen zelfscaadig accepceerc, alec vargelekea sag worden oec hen, die 
zich als clpgever op de markc oanifesceren en geen belang hecheen aan 
een langdurige relaeie sec de kandidaae-kredlecneQer isaar ogenschijnlijk 
slechcs belang hebben blj hee doorgaan van b.v. de hierboven bedoelde 
verkoopcransaccie. 2<aar onze aenlng had hee Svoka-rapporc op die onder-
deel oeer gedi^fereneleerd moecen vorden. 

In die verband villen vij ook opmecken, dac vlj een voorscander zijn van 
regiscracie van de diverse groepen van beaiddelaars. Geen voorscander 
zijn wlj van een negaelef regiscraciescelsel oadae vij de aenicg zijn 
eoegedaan, dac daaraede geen voldoende garancie en zekerheld aan de 
consumenc wordc verschaic. Een regiscracie behoore een bijdrage cs leve-
ran aan hee voorkoaen van excessea. 3ij een negaeief regiscraciescelsel 
hebben de excessen reeds plaacsgevoaden, aee alle gevolgen vaa disa. Op 
die puce lljkc ons parallellieeic aee hee regeliagsaodel van de Wee 
Assuranelebemlddellng aogelljk, uenselljk en noodzakalijk. 

Ten aanzien van de vraag over de uerking van de door de Vereaiging vaa 
Financieringsondemeaingen in ifederland opgescelde overeenkocsc provi-
sleregellng villen vij onderscaande beancvoording cer Cver kasnis 
bcengen: 

Allereerse zij opgeaarke, dae hae voord overeenkonse ia die verband ear. 
onrechee vorde gebruikc. Van een overeenkscsc eussen de aarkepareijen 
(financier en beaiddelaar) is gsen sprake. 7ar.ai den beginne heei: onze 
vereaiging zich eel eegen deze oogelegde rageling verzae. Ook onjuise is 
hee door 0 gescheesee ee berelken doel van deze regelicg: hec vocrkaoen 
van overkredicering. In de veelvuldige gesprekken velke cnza organisa-
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tie mec de Vereniglag van Flnancleriagsondememlngen In ^ederland heefc 
gehad Is ous duldelljk gebleken, dac deze regellng prlmalr cen doel 
heefc de rendemeacen vaa de flaanclerlngsoadememlngen ce verbeceren. 

Wlj zien ook nog niec dlrekc in op welke wijze de problemaeiek rond de 
overcredleering voorkomen kan worden door mlddel van eea andere provl-
slestructuur. Men dlenc nlec ce vergecea, dac de accepcacle van een 
kredlecaanvraag in alle gevalXen wordc verrlchc door de kredleeverscrek-
ker en nlec door de bemlddelaar. Zelfs wanneer sprake is van een vol-
machc-slcuade blj een bemlddelaar Is deze scelllng cerechc. Immers: de 
gevolmachclgd-bemlddelaar dlenc zlch sclpc ce houden aan de van de 
fIhanclerlngsmaacschapplj oncvangen Inscruccles, cervljl bovendlen de 
becreffende financlerlngsmaacschapplj een zgn. na-accepcade coepasc op 
de door de gevolmachdgde geaccepceerde kredlecaanvraag. 

WIJ zljn de menlng coegedaan, dac de consumenc belang heefc blj een nee 
van goed' en zorgvuldlg uerkend professloneel tncermedlair. Mec de hul-
dlge provlsleregellng Is berelkc, dac hec Incermedlair gekonfronceerd 
vordc mec een zeer scerke cerugval la Inkomscen, cengevolge vaarvan hlj 
zljn service aan de consumenc drasclsch gaac beperken. Vele, reeds 
jarenlang goed funcclonerende kancoren hebben cengevolge van deze 
provislescruccuur Inmlddels de deuren ooecen slulcen of- hebben hun 
onafhankelljkheld verloren. Blj deze voorcdurende oncvikkeling dlenen 
emsclge vraagcekens ce worden geplaacsc cemeer omdac de ulcelndelljka 
ulckomsc zal zljn, dac een door de consumenc gekozen dlscrlbuclakanaal 
drelgc ce verdwljnen omdac zlj nlec langer hec hoofd boven wacer kan 
houden. Zeker Is, dac nleuwkomers op de markc hec uel kunnen vergecen 
omdac zlj nlec In scaac worden gesceld koscendekkend hun cussenkomsc ce 
verlenen. 

Onze bezwaren cegen deze provlsleregellng hebben wlj samengevac In een 
noca, waarvan U bljgaand een exemplaar aancrecc. Hoe de provlsleregellng 
naar onze menlng wSl zou moecen lulden hebben vij eveneens uicgeuerkc in 
een noca, waarvan eveneens een exemplaar wordc bijgeslocen. Seide noca's 
zljn door ons coegezoaden aan de Verenlglng van Flnancieringsondeme-
mlngen In Nederland, hec Minlscerle van WVC en de Mederlandse Bankiers-
verenlglng. 

Graag vercrouuen wlj erop coc zoverre de door U gescelde vragen voldoen-
de ce hebben beancwoord. Uiceraard zljn wlj alcijd gaarne bereld U 
nadere Informacle ce verschaffen. 

Hoogachcend, 
NVF 
namens hec bescuur 

A.H.J. Seegers 
secrecaris. 
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NOTA HER2IENING PROVISIE-STRUCTUTO 

niTGEBRACHT DOOR 
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1. laleldlnj;: 

In de laatste decennla Is gebleken dac de consuaenc voor een 
zeer belangrijk deel (s 40X) het sluicen van een kredletovereen-
kofflst blj een bemlddelaar prefereert boven de dlrekce gang naar 
Sen van de ± 8.000 bankkantoren. Hec bescaansrechc van hec In-
sclcuuc bemlddelaar is hlermede voldoende aangecoond. 

Teneinde de belangen van de consumenc op een becere wljze ce 
dienen Is hec wenselljk dac de aan de bemlddelaar coekomende 
provlsie zodanlg vordc gereguleerd, dac hlerdoor mede wordc 
bevorderd: 

- hee niveau van de bemlddellng 
- de vakbekvaamheld van de bemlddelaar 
- de becrokkenheld zovel voor, cljdens als na hec Coc scandko-
men van kredlecovereenkomscen. 

Aan deze noca llggen can grondslag de volgende overveglngen: 

^. Hec hlscorlsch gegeven, dac de bemlddelaar blJ hec coc scand 
~ komen van een vasc-cermljnkredlec alcljd zljn belonlng heefc 

onevangen Ineens, In de vora van een percencage van de door 
de kredlecgever aan de kredlecnemer berekende cocale kredlec-
vergoedlng en blj een doorlopend kredlec perlodlek, eveneens 
In de vorm van een percencage van de berekende kredlecver-
goedlng. 

B̂ . De blJ hec Mlniscerle van Welzljn, Volksgezondheld en Cul-
cuur, de VTS en de belangenorganlsacies van hec Incermedlalr 
levende gedachce dac hec venselljk Is ce komen coc een dulde-
lijk en rechcvaardlg provlslesysceem; 

£. De uenselljkheld dac de bemlddelaar - ook £lnancleel - becrok-
ken wordc blJ hec verloop van een door hem geslocen krediec-
overeenkomsc; 

^. De tfecenschap, dac hec rendemenc van de mec de bemlddelaar 
~ samenverkende flnanclerlngsmaacschappljen onder groce druk 

scaac; 

^. De noodzaak van aanpasslng van de voor de consumenc geldende 
kredlecvoocvaarden tengevolge van de veranderde conjunccurele-
en maacschappelijke omscandlgheden; 

F[. De wenselljkheld ce voorkomen, dac noch de bemlddelaar noch de 
flnanclerlngsmaacschapplj een flnancleel belang heefc blj hec exces-
slef overslulcen van kredlecovereenkomscen. 

Ad A. 

Nlec voorblj mag worden gegaan aan hec fele, dac de bemlddelaar c.a.v. 
hec vasc-cermljnkredlec In hec verladen zljn provlsie heeft onevangen 
dlreke blj hec afsluicen van de kredleeovereenkomsc. Op deze - dlrekc -
binnenkomende scroom gelden heefc de bemlddelaar zljn bedrljf gebaseerd. 
Er dlenc dan ook grote behoedzaamheld te worden betracht blj de Intro-
ductle van een provisle-systeem dat afwljklngen op dit punt vertoone, 
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Hec 13 van beXaag ca anderkennea dac eea herrlening van da 
provisle-scructuur alec aucomacisch mag leiden coc aen vljziging 
In de hoogce van hec Inkomen van de beaiddalaar. Oe verlaan-
de diensc neaac cengevolge van een andere provisle-scructuur 
nlee In beXangrljkheld coe of ai. Oerhalve aag ean aieuwe scruc-
Cuur ook alec leiden coc een verhoglng of verlaglng van de be-
loning voor de diensc van de bemlddelaar, canzlj op die momenc 
In die belonlng alec redelijke alamenean aanvezlg aochcen zijn, 
dan vel redelljke eleaencen oochcen oncbreksn. 

Ad 3. 

Hec coc op hedan gehancaerde provlsie-sysceeni Is onduldelljk om-
dac daarln gean loglsche opbouv aanvezlg is en de verscheiden-
held van de vljze van beaiddellng nlec coC ulcdrukklng worac 
gebrachc. 

Ad C. 

De verancvoordelijkheld van de bemlddelaar elndlgc alec op hec 
siomenc dac hlJ hec koacrakc cussen de konsuoenc en de finan-
cierlngsinaacschappij coc scand heeft gebrachc. Hlj behoudc veranc-
voordelljkheld naar de beide koncrakcparcijen: 

- zijn funkcle blijfc die van schakel eussan kredlecgever en kre-
dlecnemer en brengc aec zlch aede een voorcdurand koncakt 
mec de kredlecnemer mec becre.kking coc de Inforsacie over de 
vljze van becaling, hec adviseren sec becrekklng coc de fiscale 
consequencies van hec geslocen koacrakc. hec adviseren van de 
nabescaanden in geval van ovarlljden van de krediecnemer. hec 
bespreken van Uniecverhogingan c.q. -verlagingan, hec advise
ren sec becrekklng coc de inlossing van een koacrakc; 

- nee de kredlecnemer dlanc de besilddelaar een cplosslng ce vinden 
voor evencueeX oncscane fiaacclele problesen en cengevolge daar-
van aoodzakelljke regellngan coc stand ce brangan cussen kredlec
gever ea kredlecnemer; 

- oec de kredlecgever' dlenc de bemlddelaar ca vaken over hac goede 
becallngsverloop van de krediecovereenkomsc. 

Ad 0. 

Hec is bekend' dac hec rendemene van da sec de bemlddelaar samen-
werkende financiaringsoaacschappljen de laacsta jaren ce vensen 
overlaac, oeda door de krappa marge die hac maximum tarlef van da 
M.C.G.X. toelaac. Aan de andere kanc heeft de bemlddelaar in 1973 
voordeel genocen cengevolge van de vrijscalling van afdrachc van 
b.c.w. over de door hem verlaende diensc. Cp grond daar/an is hat 
radelijk ce veronderscellen dac bij de bemlddelaar de beraidheid aan
vezlg moec zijn aan bijdrage te laveren aan da verbecarir.g van hac 
rendemene van de financierlngsaaacschappij omdat ook de bemlddelaar 
belang heeft bij een gezond ne'e van fl.-.anciarlngsaaacschappijar., 
zelfs vannear can overveagc dac hee hiar"/oor bedoelda voordeel 
grocandeels vorde genivellaerd door cerugiopanda omzectan. 
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Ad E. 

Vanulc zijn verantvoordelijkheid naar de consumenc zal de bemld-
delaar roorcdurend moecen verken aan beeere kredlecvoorvaarden. 
Hec Is bekend, dac In de opbouw van hec carief rekenlng Is ge-
houden mec hec rlsico van overlljden van de kredlecnemer djdens 
de loopcijd van de krediecovereenkomst. Xn geval van overlljden 
vlndc veelal kwljcscheXding van de rescant-schuld plaacs. In deze 
Cljd Is hec even belangrijk dac hec ca'rlef rulmce geefc voor reser-
verlngen door de flnancieringsmaacschappijen voor b.v. opcredende 
werkloosheld of arbeldsongeschlkcheld van de kredlecnemer, op grond 
waarvan de kredlecnemer rechc heefc op een cegemoackoming van de 
zljde van de fInanclerlngsmaacschapplJ. Ook de bemlddelaar zal, van
ulc zljn verancwoordelljkheld naar de belde koacrakcsparcijen, bereid 
sioecen zljn een deel van zljn inkomen af ce scaan om oede daardoor 
de Dogelljkheld ce creeren de koncrakcsvoorvaarden becer af ce scem-
men op de veranderde conjunccurele- en maacschappelljke omscandlg-
heden. 

Ad F. 

Hec Is voorts bekend dac blj hec verserekken van een consump-
def kredlec regelmadg een op dac momenc lopend kredlec uordc 
afgelosc door mlddel van oversluidng. 

Hec Is evenzeer bekend, dac de bemlddelaar blj een zgn. over
sluidng In felce cveemaal beloond vordc voor dezeltde dlensc. 
Immers: over hec In ce lessen saldo Is reeds In hec verleden 
provlsle genocen. 

Anderzljds dlenc men ce overuegen dac die sysceem van provlsle-
becallng een algemeen aanvaard bescanddeel vomde van een over-
sluldngskoncrakc. 

Hec verdlenc aanbevellng in een nieu«e provisie-scruccuur hec ele
ment van excessief' flnancleel belang van de bemlddelaar blj hec 
overslulcen van kredlecovereenkomscen ce elimineren, zlj hec dac 
rekenlng vordc gehouden mec de door de bemlddelaar cerzake daar-
van dlrekc ce makea koscen. 
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2. Da kosten van da bamlddelaar: 

Hae scaac vase dac da bemlddexaar eea deal van da dirakca koscan van 
de nac hem samanwerkeade fiaanciariagsmaacschappij(en) "ovar-
neemc" als-ware hlj eea filiaal van de fiaanciariagsmaacschappij. 
Dlt geldc ia hec bijzonder voor eea gevolaiachclgd bemiddelaar. Ia die 
verband diaac men o.a. es denkan aan verkoopkoscen. Vaoneer een 
financierlagsaaacschapplj alec aec de cussenpersooa sacenverkt dan 
moec 2ij exera koscen aakan om de vraag naar krediec op ce roapan, 
zoals b.v. de baaken en de rijks-posespaarbank dl: doea. 

Da kosceascruccuur van de bemiddelaar eooac eea groce verscheidea-
held. De koscen van de bemiddelaar neman eoe naar oaca er zeerdera 
bevoegd- en verancvoordelijkhedea door de fiaanciariagsmaasschappij(en) 
aan bam vordea gedelagaerd. 

De gevolmachelgd-bemiddelaar neeae in felee alia accepcaciekcscan 
over van da mac hem saaenwerkeaca slnanclerlagSBaacschapplj(en) 
zodac de accepcaciekoscea van de ciaanciaringsmaacschappij(ea) zich 
beperkan coe die vaa aakontrole en adminlscracieve Invoar. 

De koscen van de bemiddelaar kan men als volgc omschrljven: 

^. 7oor de alec gevolmachelgd-bemiddelaar: 

* koscen die worden gemaakc 00 kredlecvraag op ce roapan. 
* koscen verbonden aan hec aaa de consumenc ce gaven advles. 
* koscen die oneseaan cljdens hec overleg mec de financierlags-
maacschapplj. 

* koscen verbonden aaa de afrekealng vaa hec krediec aec de 
cottsumeac. 

* koscea verbonden aan de begeleidlagsfunkcie van de bemidde
laar cljdens de loopcijd vaa hec konerake. 

B_. Voor de gevolaaehclgd-benlddelaar: 

* de koscen zoals die hiarvoor zljn omschraven voor de niac ga-
volaachelgd-bamlddelaar. 

* koscen van coacsiag en tnioraacie, beoordellag aan de hand 
van de varzamelde inforaacie, opmakaa vaa hec konerake, ait-
beeallng aan de kllene en hec geraad makan van alle scukkan 
voor de adminlscracieve ververking door de f inanclerir.gsmaae-
schapplj. 

Vooces diene ce worden opgeeerkc, dac da gevolmachcigd-ba-
middelaar fiaancleel rlsico loopc voor blj da kredlacaccapcacia 
gemaakce verglsslngen. 

Tot sloe diene men te over.-egafl dac de bamlddalaar vordt beloond 
volgens hec prlnclpe "no cure no pay", hetgeaa becakanc dac tagen-
ovar veel dlrakca koscen gean ccapensacla scaac. 
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3. Dirakle kosten die in de kontanta sfear aan da bemiddelaar dienan te 
worden vergoed: 

Aan de gevolmachtigd- Aan de niet gevolmachtigd 
tussenpersoon: tussenpersoon: 

* verkoopkosten * verkoopkosten 
* kosten afrekening kredlet * kosten afrekening krediet 
* kosten van toetsing, informatie, 

kredlecbeoordellng, opmaken 
kontrakt, uitbetallng aan de 
kllent en hat gereedmaken van 
de stukken t.b.v. de admlnl-
stracieve invoer door de finan-
claringsmaatschappij. 

4. Groepen van bemiddelaars: 

De bemiddelaars kan men in feite in vier groepen onderscheidan, t.«.: 

1. de galegenheidsbemiddelaar (b.v. detaillist, tipgevar); 
2. de professlonela assurancie-beniddalaar die incidenteel bij het 

tot stand koman van kradletoveraenkomsten bemiddelt; 
3. de "ster"-bemiddelaar; 
4. de gevolmachtigd bemiddelaar. 

5. De in 1982 aan de bemiddelaars gemiddald ultgekaerda provisie-
percentages van da berekende kredietvergoeding: 

Tot op heden vordt de hoogte van de provisie van de bemid
delaar in hoofdzaak bapaald door de kvantitelt van zijn omzet. 

Op die moment worden geolddeld de volgende provislepercentages 
aan de bemiddelaar betaald: 

a. de gelegenheidsbamiddelaar en de 

professionele assurantie-bemiddelaar 10 Z van de kredietvergoeding 

b. de "3ter"-bemiddelaar 12,5 Z 

c. de gevolmachtigd-bemiddelaar 15 Z " " " 
Teneinde de verantwoordelijkheid en vakbekwaamheid van de bemid
delaar ook In de beloningsstructuur tot uitdrukking te laten komen 
dlent een beter onderscheid te worden gemaakt in de beloning van 
de bovengenoemde categorieen. 
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a.' voor de gelegenheldsbemlddelaar 

b. voor de proressionele assurancia-
bemlddelaar 

c. voor de scar-bemiddalaar 

d. voor de gevolmachclgd-beoiddelaar 

7,5 Z van de kradiaevergoeding 

1010 Z van de krediscvergoeding 

12,5 Z van de krediecvergcediag 

15,0 Z van de kradiecvergoading. 

Van een oerceneage naar een promillage: 

De Vereniging van Flnanclerlngsonderaeniagen in Nederlaad (VTN) 
heefc haar voorkeur ulcgesprokan voor belonlng van de diensc vac 
de bemlddelaar ce hanteren een pronlllage per maand over de kre
dlecsom in plaacs van een percentage ineens van de In de kradiec-
overeenkomsc bedongen kredletvergoedlng. 

De belonlng voor de diensc van de bemlddelaar In de vorm van een 
proalllage over de kredlecsom In plaacs van een percentage over 
de kredlecvergoedlng behoefe op voorhand nlee ea uorden axgeve-
zen. 

Hanneec men een percentage van de kredlecvergoedlng vll omrekanen 
In een promillage van de kredlecsom dan Is het noodzakelljk eersc In-
zlche.ce verkrijgen In de gemiddelde kredlecsom gedurende een reeks 
van Jaren. Oaarvoor dlenc men zlch te baseren op : 

- de gegevens van hec Cencraal Bureau voor de Statlsclek, 
- de capporcage van de gemengde veckgroep rskenkundigen, 
- de door de Vereniging van Flnanclerlngsondememlngen In 

Kederland verscrekce Iniorsacle. 

Op grond daarvan kan men aan de in tabel I vascgestelde gealddelde 
kredietsommen een gemiddelde loopdjd coekennen van 36 aaanden. 

Tabel I 

Jaar Bruco kredlecsom Mecco kredlecsom Kredlecvergoedlng 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

9.455. 
9.522, 
10.771. 
11.443. 
11.798, 
12.530, 
12.610, 

7.750,-
7.800,-
8.650,-
9.100,-
9.100,-
9.650,-
9.300,-

,717,23 
,747,16 
,102.54 
,336.21 
,634,72 
,896,23 
,300,52 

De gemiddelde necto krediaesom volgens tabel I bedraagc .'. 3.335,— 
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l a b e l II (net to krediecsom / . 8 . 8 3 5 , — . Looptijd 36 maanden.) 

lOZ prov. o/oo van 
Datum le s c h i j f 2e s c h i j f rente van de kredie t soo gemiddeld 

rente per maand 

01-07-76 16,50 10,50 1.892,89 189,29 0,60 

18-07-77 

01-12-78 

15-04-79 

16,68 

18.30 

19.50 

10,68 

12.30 

13.50 

1.917,62 

2."137.62 

2 .301 .06 

191.76 

213.76 

230.11 

0.60 

0,67 

0,72 

21-01-80 21.30 15.30 2 .546 .68 254.67 0,80 

28-04-80 22.80 16,80 2 .750 .77 275,08 0,86 
0,82 

01-08-80 22,00 16,00 2 .642 .09 264.21 0,83 

01-11-80 21,24 15,24 2.538,73 253.87 0.80 

01-02-81 21,40 15,40 2 ,559 ,93 255.99 0.80 

01-07-81 22.17 16.17 2.665.07 266,51 0,84 0,85 

01-10-81 23,52 17,52 2.848,83 284,88 0,90 

01-02-82 22,70 16,70 2 .737 ,51 273,75 0,36 

01-04-82 21,77 15,77 2 .610 ,29 261,03 0,82 

01-05-82 22,17 16,17 2 .665 .07 266.51 0,84 

01-06-82 20,93 14,93 2 .496 ,32 249,63 0,78 

01-07-82 20,93 15,43 2 .525 ,85 252,59 0,79 

01-12-82 19,85 14,35 2 .378 ,30 237,83 0,75 

Een promillage van 0,72 per maand (5,07 : 7 > 0,72) komt dus 
overeen met een b a s i s p r o v i s i e van lOZ van de kradietvergoeding. 

0,81 
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De Chans ^ehantaerda Drovisia-oareentagas ongezae la ean arcmlllage 

Op grond van da hiervoor gekonscacaarde ovaraankomsc cussan 10" 
krediacvergoading/0,72 promilla par naand kradiacsom is hat aenvou-
dig de eerder venaelde provisiapercancages om ca zetraa In ean pro-
alllage per maand: 

label III 

Percancage kradlecvergoeding / Promlllage kradiacsom 

7.5 
10.0 
12.5 
15.0 

0.54 
0,72 
0,90 
1,08 

De vljze van uicbeealin^: 

Zoals reeds uicasngezec is hee rachcvaardig dac de beolddalaar aen 
deel van zijn provlsie in de koneance sfaar blijfc ganiaeah. Dac is 
ook noodzakeXiJk OB aen dreigecd verval van die discrlbuciakanaal 
ee voorkomen. Naar otace de koscan van de financiaringsoaacschap-
pljan dalen cengevolge van hec delegeren van bevoegd- an varanc-
woordelijkheden aan de bemiddelaar zullan da dirakca koscan van 
'deze laacsca in evenredige siaca coenanen. Op grond iiaarvan dienc 
de uicbeealing van de aan de bemiddelaar coekomenda provisia ce 
vorden geregeld als volgc: 

Tabel 17 

Cacegorie 
o/oo per naand waarvan kon- an aaande-
over de kra- eaac ca one- lijks achces 
diaesom vangan ai* 

De geleganhaids-
bemiddalaar 0.54 0,00 0,54 

De proiesslonele-
assurancle-bealddelaar 0,72 0,18 

De scer-bemlddelaar 0,90 0,36 

0,54 

0,54 

De gevolmachclgd-
bemlddelaar 1,08 0,54 0,54 

* Prcmlllaga car dakking van de koscen varbor.den aan da begelai-
dingsfunkcie van de bemiddelaar cijdans de loopcljd van de kradiac-
overaenkomsc. 
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'De maandelijka achteraf uit te keren provlsle-promillagea vorden 
op grond van de daarover cussen de organisacles bereikce overeen-
scemming mec de volgende opslagen verhoogd: 

* voor de gelegenhelds-bemlddelaar en de 
professlonele assurantle-bemlddelaar bij 
hec berelken van een bescand van 30 
poscen of meer. een opslag van 0,05 o/oo per maand 

* voor alle categorlSen bemlddelaars In
dian vordc voldaan aan de door de VFN 
gestelde eis van vakbekuaamheld. een 
opslag van 0,15 o/oo per maand 

9. De rentedervlng van de bemlddelaar: 

Dui4elljk Is dat door de voorgestelde struccuur (gedeelcelljke beta-
ling achceraf In plaacs van voliedlge becallng vooraf) cence-dervlng 
opcreedc. 

Aan de hand van de hlervoor vascgescelde gemlddelde koncrakcs-
duur van 36 oaanden wordc het Inkomen gemlddeld 18,5 maanden 
later genoten (gemlddelde looptljd (1 -)• 36) : 2 • 18,3 maanden). 
Daardoor ontstaat de volgende rentedervlng: 

1. met betrekkln^ toe hec baslspromilla^e van 0.54 per maand: 

18,5 
12 X lOZ X 0,54 o/oo - 0,08 o/oo per maand 

2. mec becrekklng coc de coeslas voor de vakbekwaamhetd: 

18.5 
12 X lOZ X 0,15 o/oo - 0,02 o/oo per maand 

3. mec beerekklng coc de coeslag voor hec bescand: 

18,3 
12 X lOZ X 0,03 o/oo •• 0,01 o/oo per maand 

De maandelljks ulc ce keren promlllages dlenen met het daarblj 
behorende rentepromlllage te worden vermeerderd. 

10. Scaken van becallng van de maandelljks ulc ce keren provlslebedragen: 

Ingeval van vervroegde aflosslng van een kredlec zal gSen provlsle 
worden ulcgekeerd over die cermljnen waarop de vervroegde aflos
slng becrekklng haefc. Wanneer de flnanclerlngsmaatschappij genood-
zaakt Is haar vorderlng op de kredletnemer ter Inkasso In handen 
van derden te scellen wordc eveneens de provlsle-becallng over de 
nog te verschljnen cermljnen gescaakc (a-1 code BKK als objecclef 
meecpunc). In geval van overlljden van de kredlecnemer tljdens 
de looptljd van de kredlecovereenkomsc zal de kredletgever aan 
de bemlddelaar gedurende een perlode van drle maanden na datum 
overlljden provlsle verschuldlgd zljn. 
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11. De bereidheid van de bemiddelaar bij ca dragen in da verbecaring 
van net randemenc van de cinatteiarlnnsaaacschaooiien: 

Zoals in de uicsenzecting onder D van de InXeldiag van daze noca 
reeds geseaoreerd, is de bemiddeiaar bereid een bijdrage :e leve-
ren in de verbeeering van hec randemenc van de nee hem sacen-
verkende financieringsmaacschappijen. Op sic punc hebben de or-
ganlsacles van bemiddelaars reeds een aanbod gedaan van lOZ van 
hec in 1980 door de bemiddelaar genocen gemiddeld provisiebedrag. 

Nu de bemiddelaar afscand haerc genooen van hec sysceem van pro-
visiebecaling bij hec oversluicen van een krediecovereenkonse, onc-
staac er voor de linancieringsmaacschappijen een besparing in de 
becallng van provisie, velke besparing hec aangeboden percencage 
van 10 ruim overtrafc. De bemiddelaar aeenc echcer daar-zoor geea 
cofflpensacie ca ooecan bedingan omdac hij aanneemc dac de cinan-
cieringsmaacschappijan in de coekomsc een deel van deze besparing 
een goede zullen lacen komea aan de consumenc. 

12. Bereidheid van de bemiddelaar bij ca dragen aan hec verbecaren 
van de krediecvoorvaarden voor de eonstimenc: 

Zoals eerder uiceengezec leefe bij de belangehorganisacies van bemid
delaars de vans, dac de krediecvoorvaarden vorden aangepasc aan 
de veranderde conjunccurela- en oaacschappelijke -omscandigheden 
van de consumene. 

De bemiddelaar is dan ook bereid bij ca dragen aan hec raaliseran 
van op deze omscandighadan afgeseemde krediecvoorvaarden en 
wil dac doen d.m.v. inlavering van een percencage van zija provi-
sie-inkomen, velk percencage echcer hec cijfer 3 niec ce boven sag 
gaan. 

Ovarvogen dieac ce worden de wensalijkheid van een gedachcenwis-
seling cussen de organisacias van bemiddelaars aec de Varaniging 
van Flnanclecingsondememingan in Medarland en hec Minisceria van 
Welzijn, Volksgezoadheid en Culcuur, vaarbij cok zou kuanen vorden 
gesproken over aen vijziging van da krediecvoorvaarden caneinda de 
nadelige gevolgen van oversluiclag voor da ccnsunenc ca beperkan. 

lavoaringsciid van deze regelin^: 

• Teneinde de bemiddelaar voor emsclga liquidicaicsproblaaen ce 
behoeden dienc er bij de invoering van deze provisle-scrviccuur 
de volgende overgangsregeliag in ache ca vordaa geaosan: 

10. 
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1983: kontant te betalen het hiervoor in de kolom "kontant te ont-
vangea" vermelde deel plus 65Z van het restant. 

1984: kontant te becalen het hietvoor in de kolom "kontant te ont-
vangen" vermelde deel plus 40Z van het restant. 

1985: kontant te betalen het hiervoor in de kolom "kontant te ont-
vangen" vermelde deel plus 20Z van het restant. 

1986: Kontant te betalen het hiervoor in de kolom "kontant ce onc-
vangen" vermelde deel. Het restant maandelljks achteraf. 

11. 
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KOMMENTAAR OP DE NOTA 

PROVISIE-HERSTRUCTURERING 

VAN DE 

VERENIGING VAN FINANCIERINGSONDERNEMENINGEN IN NEDERLAND 

Uitgebraehc door de Nederlandse Vereniging van F inanc ier ings -adv i seurs . 

f ebruar i , 1983. 
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INLEIDING: 

De Vereniging van Financieringsondememingen in Nederland (VTN) 
heeft het voomemen met ingang van I juli 1983 een nieuwe provisie-
scruccuur in te voeren, waarhij in afwijking van het sinds jaar an 
dag gebruikelijke: 

^. de provlsie van de tu'ssenpersoon niec meer wordt ultgedrukc in 
een percentage van de kredletvergoeding, maar in een promilla-
ge van de necto kredletsom; 

B̂ . de betaling van de provlsie niet meer zal plaatsvlnden dlrekt 
na het afslulten van de kredletovereenkomsc, maar uicsluitend 
achteraf; 

C_. de Cussenpersoon zijn rechc op provlsie slechcs kan ontlenen 
aan de begeleldlng welke hij van maand cot maand aan de kre-
diecnemer moec verlenen; 

0̂ . hec Inkooen van de cussenpersoon mede afhankelljk wordc ge-
steld van het becaXingsverloop van de kredletovereenkomsc; 

unlforme regels worden gesceld c.a.v. de maximaaX ulc te be-
talen provlsie en hec inkomen van de Cussenpersoon mede af
hankelljk wordc gesceld van 

- bescand, 
- vakbekwaamheid (diploma), 
- bevoegdheld (volmachc); 

?_. de belonlng van de cussenpersoon blj een kredlecovereenkomsc 
mec een loopcijd langer dan 60 maanden wordt gekorc In die zin, 
dat de tussenpersoon gedurende oaxlmaal 60 maanden aanspraak 
kan maken op de ultbetallng van de hem toekomende provisle. 
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Ad A: 

De belonlng vocr de diensc van de cusseapersoon In de vora van 
een pcomlllage van de aecco kredlecsom In plaacs van een percen-
cage van de kredlecvecgoedlng, behoeie alec op voorhand CB' vor-
den afgewezen, cenzlj cengevolge daarvaa aan de diensc van de 
bealddelaar alec neer dezelide vaarde uordc eoegelcend. 

Ad B: 

Hec sysceem van becaZing achceraf In plaacs van vooraf, behoeie 
evenmin op voorhand ce uorden afgevezen, nlcs daarbij rekenlsg 
wordc gehouden mec hec verschll in vaarde eussen een koncanca 
becaling/periodiake becaling. Mec andere voorden: compensacle 
van rence-verlies plaacsvlndc en bij hec. vascscellen- van de »ij-
ze van beloaing onderscheid vordc geoaakc cussen de produc-
ciedaad van de cussenpersoon en de door hem ce verlenen na-
zorg. 

Ad C; 

Hec is onjulsc ce veronderscellen dac hec rechc op provlsle ulc-
sluicend kan worden oncleend aan de begeleidingsdaad. 

BIJ hec vascscellen van de belonlng van de cussenpersoon dlenc 
men een onderscheid ce maken cussen: 

_!_. De oroduccledaad (hec coc scandbrengen van de krediecover-
eenkomsc); 

2_. De begeleidingsdaad (hec bijdragen aan aen goed verloop van 
de kredlecovereenkomsc een behoeve van de beide koncrakcan-
cen; 

In hec verleden is de belonlng van de cussenpersoon uicslulcend 
in relacle gebrachc mec de producciedaad. Hec oncscaan van de 
mala-clde cussenpersoon is daarvan mede een gevolg. 

De voorgescelde seruccuur zal er echcer eoe lelden dac hec dis-
crlbuclekanaal van de bona-flde cussenpersoon in verval geraakc 
mede omdac hec voor adsplranc-cussenpersonen, die nlee over 
groce financiSle reserves beschikken, onmogelljk vordc geaaake 
de rol van cussenpersoon ee gaan vervullen. 

Heche men vaarde aan hee in seandhouden van hec diseribueie-
kan^al van de bona-flde cussenpersoon, dan is hee een verels-
ee de direke door deze ce maken koscen voor hec coc scandbren
gen van krediacovereenkomscen ook dlrekc ce vergoeden en 
uicslulcend ds aan de begelelding verbonden koscen mlddels pe-
ciodieke becallngen achceraf ce voldoen. 
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Ad D: 

Indlen men stele dat hec Inkomen van de cussenpersoon mede 
afhankelijk dienc ce zijn van het betalingsverloop van de kre-
dlecovereenkomst, dan betekenc zulks: 

- dat het ondememersrisico van de kredietgever wordc afge-
wenceld op de tussenpersoon; 

7oor de krediecgever Is dlt ondememersrisico reeds afge-
dekt door mlddel van een opslag In hec carlef U.C.G.K.. 
Men kan derhalve die rlslco nlet nog eens verhalen. Slechcs 
Indlen het carlef (de belonlng) van de tussenpersoon even-
eens van een dergelljke opslag wordc vobrzlen, kan men in 
redelijkheld toe een dergelljke maatregel beslulcen. 

- dac men zlch kan afvragen of men mec een dergelljke maatre
gel hec doel niec voorbij screeft; 

Immers, in de praktijk betekent het dat de tussenpersoon 
die zlch Inzet om cussen krediecgever en krediecnemer een 
becalingsregellng coc scand te brengen, voor deze prescacie 
dlsbeloond wordc omdat de provlsiebetallngen warden ge-
scaakc of komen ce vervallen. 

Ad E: 

Mec hec aan de provlslehoogce verbinden van een ma:clmum-pro-
oillage wordc afbreuk gedaan aan de vrljheid van onderhandelen 
tussen kredietgever en cussenpersoon. Bovendien leidc de incro-
ductie van een maximum provlsiehoogte tot onduldelljkheld t.a.v. 
het inkomen van de tussenpersoon, indlen nlet gelljktljdig een 
mlnimum-hoogte wordt vastgesteld. 

De V7N heeft zlch blj de vascscelling van hec maximum basis-
promlllage gebaseerd op hec huidige minimum provisie-percen-
cage van 10, en die percencage over een reeks van Jaren omge-
rekend in een basls-promlllage. De uickomsc daarvan zou vol-
gens de 7FN berekening 0,6S o/oo bedragen. Op die basls-
promlllage ziJn opslagen mogelljk volgens onderscaande cabel: 

label I 

Basls-promlllage 0,63 o/oo per oaand 
Opslag voor bescand 0,05 o/oo " " 
Opslag voor vakbekwaamheld 0,13 o/oo " " 
Opslag voor gevolmachclgden 0,20 o/oo " " 
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Voor de hiajr/oor badoeide omrekaaiag heart de '/7N als modal 
gebesigd een aecco kradiecsom van / . 15.000,— aac sea loop-
d j d van 60 oaanden, zoals In cabal II wordc vaergegevan: 

Tabal II (aecso icrediecsom / . 15.000,—. Loopeijd 60 maanden.) 

lOZ prov. o/oo van 
Dacum le schljf 2e schijf rente van de kredlecsoo geaiddeld 

rente per maand 

01-07-76 

13-07-77 

01-12-78 

15-04-79 

16.50 

16,68 

18,30 

19.30 

10.50 

10.68 

12.30 

13,50 

4 . 7 6 5 , — 

4 . 3 3 4 , — 

5 . 4 5 1 . — 

5 . 9 0 9 . — 

476.65 

438,40 

545.10 

590,90 

0 .53 

0 ,54 

0 ,61 

0 .66 

21-01-80 21,30 15,30 6.595.— 659.50 0.73 
28-04-80 22,30 16.80 '7 .167 .— 716.70 ' 0,30 
01-08-80 22.00 16.00 6.862.— 636,20 0.76 "•'" 
01-11-80 21,24 15.24 6.572.— 657.20 0.73 

01-02-81 21.40 15.40 5.633.— 663.30 0.74 
01-07-31 22.17 16.17 6.927.— 692,70 0.77 0,78 
01-10-31 23.52 17,52 7.442,— 744,20 0.33 

01-02-82 22.70 16,70 7.129,— 712,90 0,79 
01-04-32 21,77 15,77 6.775,— 677,50 0,75 
01-05-82 22,17 16,17 6.927,— 592,70 0,77 
01-06-82 20,93 14,93 6.455.— 645.50 0,71 
01-07-82 20.93 15,43 6.582.— 653.20 0,73 
01-12-82 19,35 14,35 6.170,— 617,— 0,69 

0,74 

* Bovenscaande tabel leidt tot een geaiddeld prooillaga van 0,55. 
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Hec door de VFN bij het omrekenen van een percentage naar 
hec - basis - promillage gebezigde model lljkc willekeurig ge-
kozen omdac deze nlec in overeenscemmlng is mec objectieve 
- C.B.S. - cijfers over de jaren 1976 t/m 1982. 

Ismers: ulc de C.B.S. cij£ers en de rapportage van de "Ge-
mengde Herkgroep Rekenkundigen" blijkc dac de gemiddelde 
necco krediecsom over voomoemde periode dienc ce worden 
vascgesteld op /. 8.835,— en de gemlddelde loopcijd op 36 
maanden (zie cabel III). 

label III 

Jaar Bruco krediecsom Secco krediecsom Krediecvergoedlng 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

9.455,— 

9.522,— 

10.771,— 

U.4A3,— 

11.798,— 

12.530,—* 

12.610,-* 

7.750,— 

7.800.— 

• 8.650,— 

9.100,— 

9.100.— 

9.650.— 

9.800.— 

1.717.23 

1.747.16 

2.102.34 

2.356,21 

2.684.72 

2.896,23 

2.800.52 

* oncleend aan de door de VFN verstrekce intormacie. 

Eanceren we hec hiervoor vascgescelde gemlddelde necco krediec-
bedrag van /. 8.835.— mec een loopcijd van 36 maanden als een 
Juisc model voor de omrekening van een percentage in een pro
millage, dan leidc die coc de uickomsc zoals in cabel XV op blad-
zijde 6 weergegeven: 

197 



Tabal 17 (necco krediecsom / . 8.335, —. LoopCijd 36 maanden.) 

lOZ prov. o/oo van 
Dacua le schijf 2e schljf rente van de 'icrediecsom gealddeld 

rente per aaand 

01-07-76 16,50 10,50 1.392,39 189,29 0,60 

18-07-77 

01-12-78 

15-04-79 

16.63 

13,30 

19.50 

10.63 

12,30 

13,50 

1.917,62 

2.137,62 

2.301,06 

191,76 

213.76 

230,11 

0,60 

0,67 

0,72 

21-01-80 21,30 15,30 2.546,68 254,67 0.80 

28-04-80 22,30 16,80 2.750,77 275,08 0,86 
0,82 

01-08-80 22,00 16,00 2.642,09 264,21 0.83 

01-11-30 21.24 15.24 2.538,73 253,87 0,30 

01-02-81 21,40 15.40 2.'559,93 255,99 • 0,30 

01-07-81 22.17 16,17 2.665,07 266,51 0,34 0.85 

01-10-81 23,52 17,52 2.343,83 284,88 ' 0,90 

01-02-82 22.70 16,70 2.737,51 273,75 0,86 

01-04-82 21,77 15.77 2.610.29 261,03 0.32 

01-05-82 22.17 16.17 2.665,07 266,51 0,34 

01-06-82 20,93 14,93 2.496,32 249,63 0,73 

01-07-82 20,93 15,43 2.525.85 252.39 0.79 

01-12-82 19,85 14,35 2.373,30 237,33 0,75 

Een promillage van 0,72 per aaand (3,07 : 7 » 0,72) kont dus' 
overeen lec een basisorovisie van 10* van de krediecvergoedinj. 

0,31 
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Indien na correccle van hec voor de omrekening van hec door de 
V7N gehanceerde model ( /. 15.000,—/60 maanden ) als basispro-
mlllage wordc vascgesceld 0,72 o/oo per maand, behoefc die basis-
promillage evenals de coegekende opslagen voor bescand, vakken-
ais en volmachc, nlac op voorhand ee worden afgewezein. 

Hec Is Chans nog nlec mogelljk vase ce scellen vac de consequen-
cies zijn van de eoepassing van de door de V7N voorgestelde 
provlsle-scruccuur op hec doorlopend kredlec, zodac konmencaar 
daarop vordc voorbehouden. 

Ad F: 

Hec Is scrljdlg mec hec VTN-beglnsel (belonlng ulcslulcend gekop-
peld aan de begelelding van maand coc maand) blj kredlecovereen-
komscen mec een loopcijd langer dan 60 maanden de provlslebeca-
llng na hec verscrljken van de 60e siaand ce scaken. Bovendlen 
word: daardoor de redelljkheld (van hec profljc beglnsel) geueld 
aangedaan. 

Toe sloe dienc ce worden opgemerkc dac algehele seeking van pro-
vislebecallng Ingeval van overlljden van de kredlecnemer cijdens 
de duur van een kredlecovereenkomsc als onredelljk dlenc ce wor
den gekuallflceerd, cemeer omdae hec carlef W.C.G.K. de kredlee-
gevec hlervoor compensacle bledc en hec derhalve alec redelljk Is 
die rlslco ook nog op de cussenpersooa ee verhalen. 

SAMENVAITING: 

De door de 7FN voorgescelde provlsle-scruccuur dlenc In haar hul-
dlge vorm ce worden afgewezen omdae: 

- daarin geen onderscheld wordc gemaake cussen de produkciedaad 
en de begeleldlngsdaad van de Cussenpersoon; 

- daarin geen rekenlng wordc gehouden mec hec verschil In uaar-
de Cussen een koncanee becallng/peclodleke beeallng (rence-der-
vlng); 

- daarin een onrechee hec ondememersrislco van de kredleegever 
wordc afgewenceld op de cussenpersoon; 

- voor de vascscelllng van hec basls-promillage een onjulsc model 
Is gehanceerd. 

CCNCLUSIE: 

Hec ongewljzigd Invoeren van de V?N provlsle-scruccuur leide eoc 
een dermace grooe verlles van Inkbmen voor de cussenpersoon dac: 
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op korte teraijn de tuasenpersoon nlac ieer in staat zal blij-
ken zijn taak naar behorea ta vervullen, 

op lets langere cermijn het discrlbutiekanaal van de tussen-
persoon zal zijn ultgeschakeld. 
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NEDERUiNDSEVERENIGING ^'^' 
VAN FINANCIERINGS ADVISEURS 

Secrelarlaat: 
SpiHaalstraal 53 
7201 EB Zutphen 
Telefoon 05750-10665 

Soclaal Economische Raad, 
Conmissle voor Consumentenaangelegenheden, 
t.a.v. de Heer drs. B. van der Graaff, 
Postbus 90405, 
2509 LK Den Haag. 

Zutphen, 7 januari 1985. 

Geachte Beer van der Graaff, 

BiJ brief van 4 december 1984 bebben wij U antvoord gegeven op de door U 
blj Dw brief van 22 november 1984 (Uw kenmerk V 9086 Gr/vth) gestelde 
vragen. UIJ hebben daarblj tevens toegezegd, dat wij U nog een komplete 
reaktie op het Voorontwerp Wet op bet Consumentenkrediet zouden geven, 
welke toezegglng vlj blj deze Inlossen. U treft onze reaktie hleronder 
aan vaarblj wij - voorzover ons kommentaar dat noodzakelljk maakt - het 
voorontwerp hoofdstuksgewljs zullen volgen. 

Boofdstuk IV: 

artlkel 26 lid 3 sub b: 

Wij achten het in prlnclpe een goede zaak wanneer ult een kontrakt 
blijkt, dat een bemlddelaar blj de totstandkomlng daarvan becrokken Is 
geweest. Wij zouden echter toejulchen, wanneer de betrokkenheld van de 
bemlddelaar zou blljken ult het felt, dat ook hlj verpllcht vordt het 
tot stand gekomen kontrakt van zijn handtekenlng te voorzlen. Daarmede 
zou berelkt vorden, dat de bemlddelaar zich meer verantwoordelljk voelt 
voor de via hem tot stand gekomen kredletovereenkomst. 

artlkel 27 lid 1: 

Ulj vragen ons af of een regellng, waarblj de kredletnemer de echtgenote 
volmacht kan verlenen tot het ondertekenen van een kredletovereenkomst 
als bedoeld in artlkel 26 eerste lid, geen excessen In de hand kan 
verken. Ulj plelten voor een regellng, vaarblj belde echtelleden ver
pllcht zljn de kredletovereenkomst Ce ondertekenen waarmede voorkooen 
kan vorden, dat £en der belde partners, zonder dat de ander daarvan op 
de hoogte is, een verplichtlng voor de gemeenschappelljke hulshoudlng 
aangaat. Een dergelljke sltuatle komt men in de praktljk nogal eens 
tegen. 

1. 
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artlkel 30 lid l/art.36 lid 1/art. 37 lid 2; 

Ten elsde bet aanvaarden door kredletgevers van Ce grote rlslco's en bee 
opleggen van Ce boge lasten aan kredlecneners Cegen Ce gaan, zljn In 
deze ardkelen een aancal regelen vascgesceld, velke naar onze menlng 
een prevencleve bljdrage zullen leveren aan bee voorkomen van proble-
maclscbe schuldslcuacles Cen gevolge van overcradlcerlng. In die kader 
vervljzen vlj naar onze brief d.d. 4 deceober 1984, waarln ulj U 
mededeelden alec de venlng ce ziJn eoegedaan, dac overcredleerlng een 
gevolg zou zljn van hec hanceren van een bepaald provlsle-sysceem of 
Julse door mlddel van een provlsle-sysceeo zou kunnen worden voorkomen, 
Offldac In alle gevallen uicelndelljk de kredleeverscrekker besllse op de 
door de kredleCnemer gedane kredlecaanvraag. 

arclkel 45 lid 3: 

WIJ Julchen Coe, dac la de advlesconmlssle constiaencenkredlec een verce-
genvoordlger van de organlsacles van bemlddelaars als lid zal vorden 
benoemd. Een grooc deel van de kredlecneners In Mederland klezen cer 
reallaerlng van bun kredlecaanvraag voor bee dlscrlbuclekanaal van de 
beolddelaar. Hec la dan ook Cerecbc, daC deze markcparclj In de conmls-
sle vercegenvoordigd Is, becgeen overlgens de bccrokkenheld van de 
bemlddelaar In zljn algemeenheld zeker zal bevorderen. 

Toe zover oca aanvullend kommeneaar op bee vocroncwerp Wee op hec Con-
sumenCenkredlec. WIJ zouden bier coegevoegd en opgenomen vlllen zlen de 
lahoud van onze brief d.d. 4 december 1984 alsmede de Inhoud van de 0 
blj deze brief coegezonden rapporcen. 

Thana zouden wlj vlllen overgaan Coc hec plaaesen van een aancal kan-
eekenlngen blJ de bij bee vooroncverp behorende memorle van .eoellchclng 
vaarblj vlj gemakahalve de memorle van eoellchclng bladsgevljze zullan 
volgen: 

Memorle van Coellehelng; 

bladzUde 16 c/m bladzljde 18: 

WIJ zljn bee eens mee de seelllng, dac Juridlsch gezlen geen sprake Is 
van bemlddellng vanneer een bemlddelaar op basis van volmachcen zljn 
markcfunkcle vervulc. 

Hoevel vlj in onze brief van 4 december 1984 al hebben aangegeven daC 
vlj voorseander zljn van hec aanbrengen van een kvallflcacle van de 
diverse groepen van bemlddelaars, vlllen vlj op deze plaaCs nog eens 
ulcdrukkelljk ons seandpunc ulceenzeceen over de bljzondere poslcle die 
daarblj vordc Ingenomen door de gevolmachclgd bemlddelaar. 
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De gevolmachclgd bemlddelaar beschlkt In den regel over een ulegebrelde 
kennls mec becrekklng toe heC verstrekken van consuaentenkredlet en 
werkt aan een langdurige'relade oet de kredletnemers die via zljn 
tussenkomst een kredietovereenkomst cot stand hebben zlen komen.'BlJ Is 
veranevoordelijk -' en loopt op dat punt ook rlslco - .voor korrekt, 
waarmede bedoeld vordt nlet In scrljd net de van de flnanclerlngsmaac-
schapplj ontvangen rlchtlljneni verscrekce kredlecen. De verkzaamheden 
van de gevolmachclgd cussenpersoon strekken zlch ulc van advlserlng van 
de kredleCnemer tot en met het afleggen van verantvoording aan de 
kredletverstrekker en hlj kan dan ook nlet worden vergeleken met de 
tussenpersoon, die nlet op volmacht basis verkzaam Is, omdat dlens 
belangen en verantvoordelljkheden In den regel nlec zo duldelljk zljn 
vascgelegd. 

De gevolmachclgd Cussenpersoon zou men In felce kunnen zlen als een 
flllaal van de diverse flnanclerlngsnaacschappljen die hlJ op basis van 
zljn volmachcen vertegenwoordlgt. Dat betekent, dac hlj zljn relatle-
flnanclerlngsmaacschapplj een aancal koscenplaacsen bespaarc omdaC hlJ 
deze koscenplaacsen van de met hen samenwerkende flnanclerlngsmaac-
achapplj ovemeemc. Men kan dus scellen dat de gevolmachtlgd bemlddelaar 
op een voor hem dure vljze zljn bemlddellng verleenc. Immera: de kosten 
die In die verband door de flnancleringsmaaCschapplJ worden bespaard, 
worden op hec kancoor van de gevoloachclgd-bemlddelaar gemaake. Dac 
betekenc, dat de gevolmachtlgde voor deze dlrekt te maken kosten extra 
vergoedlngen behoort te ontvangen. Duldelljk behoorc te zljn, dat deze 
extra, door de gevolmachtlgd bemlddelaar gemaakce koscen ook alcljd 
daadwerkelljk aan hem moecen worden ulcbecaald. Op die punt gaat de VFN 
provlslescruccuur echcer oank, wane deze seruceuur heefe regelen in zlch 
die ertoe lelden. dat de gevolmachclgd bemlddelaar nlec de exera, een 
behoeve van de financieringsmaatschapplj gemaakte kosten, oncvangc. 

WIJ zljn er voorscander van, dac er geen versehlllen beseaan in de aan 
de tussenpersonen te betalen provlsle. Wei dienc er onderscheld ee 
worden gemaake la de aan de cussenpersonen ee vergoeden onkoscen, omdae, 
naannace er meer bevoegd- en veranewoordelljkheden door de kredlecver-
screkker aan de bemlddelaar worden overgedragen, de koscen van laatst-
genoemde navenant zullen toenemen. Bezwaar voeren wlj daarblj nog aan 
Cegen de op bladzljde 17 van Memorle van Coelichcing neergelegde scel-
llng, dac de bemlddelaar minder belang zou hebben blj een goede beoor-
dellng van de kredietwaardlgheld van de aanvrager. Zeker in de hlerboven 
geschecsce volmache-slcuacle is daC nlec aan de orde t 
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bladzljde 19; 

Het zou de beoordellng van een kredlecaanvraag can goede koman vanneer 
blj heC BtCR ook schulden aan leveranclers, lenlngea cussen parciculieren 
onderllng, huurschulden, openscaande rekenlngen blJ energiebedrljv.en en 
belascingschulden worden geregistreerd. 

In de prakcljk zal hec onmogelijk zijn deze, naar onze mening ideale 
sicuacle, ce reallseren. Vel moec hsC coc de mogelijkheden behoren 
belascingschulden, huurschulden aan vonlngbouwereniglngen of geaeencen 
en openscaande rekenlngen bij energiebedrljven, ce reglscraren. De 
kredieCversCrekker krljgc daardoor een becer Inzichc in de financisle 
sicuacie van de kredlecaanvrager en kan bij de beoordellng van de 
kredlecaanvraag ook rekenlng houden mec hlervoor bedoelde, op die mamenc 
nog niec gereglscreerde maar vel bescaande verplichcingen van de kre-
diecnemer. Hec kooc in de prakcljk veelvuldlg voor, dac naasc een ver-
plichclng uic hoofde van een gesloCen krediec-overeenkonsc, achceraf ook 
nog andere verplichcingen blijken ce bescaan, welke cesamen zorgen voor 
een problemaciache schuldslcuacie in een gezin. 

Pagina 36; 

OQS kosmencaar op de uickoasc van hec Swoka-onderzoek mec becrekking Coc 
de door de cussenpersonen verscrekce krediecen hebben vlj reeds veraeld 
in onze brief van 4 deceober 1984 (biz. 2, 2e alinea). 

Pagina 43: 

Voor de goede orde vermelden vlj hierblj, daC de redaaeeode voor kre-
diec coc scand is gekooen op inlciacief van onze verenlglng. Ten onrech-
ce vordc in de 2e alinea van deze bladzijde op die pune gesceld, dac de 
VTM daarcoe hec inlciacief zou hebben genomen. 

Pagjina 46: 

Ten aanzien van de venselijkheid om ce koman coc een regiscracie van 
krediecbemiddelaars vervijzeu vlj vederoo naar onze brief van 4 deceaber 
1984. 

Paaina 53; 

Can aancal gevolmachcigd bealddelaars beschikc over een vergunning la-
gevolge de Wec Consumpclef Geldkredlec. 
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Deze gevolmachcigden verstrekken op elgen naam consumentenkredlet aan 
partlculieren. NadaC het koncrakc tot stand is gekomen cederen zlj de 
vordering op de kredletnemer aan een fInanclerlngsmaacschapplJ. Men kan' 
sCellen, dat het ongewenst Is dat op deze gronden een vergtinnlng vordt 
verleend maar men dient zlch daarblj dan vel ce bedenken, dat deze 
"tussenpersonen" zlch op basis van de aan hen verstrekte vergtinnlng 
ottderwerpen aan de door het Mlnlscerle ult te voeren kontrole vaardoor 
zlj een unleke posltle Innemen, omdat zlj de enlge groep van tussen
personen vormen blj vie een dergelljke kontrole wordt ultgevoerd. 
Daarmede zlj ook veer eens aangetoond, dat men nlet kan spreken van de 
bemlddelaar, omdat er groce verschlllen bestaan In de verantvoorde-
lljkheld, betrokkenbeld en deskundlgheid van de verschlllende groepen 
van bemlddelaars. 

Wlj plelten ervoor, dat, zeker zolang er van overheldsvege geen vecce-
lljke kontrole op de bemlddelaar in Nederland zal plaatsvinden, deze 
vorm van "vrljwllllg onderverpen aan toezlcht door de Overheid van een 
aantal tussenpersonen" nlet zal vorden cegengegaan. 

—O"0—0"^*0— 

Het de hlervoor veergegeven op- en aanmerklngen en met hetgeen vlj U In 
onze brief van 4 december 1984 reeds mededeelden, hebben vij beoogd 
duldelljk te maken, dat wlj voorstander zijn van een goede kontrole op 
de bemlddelaar tenelnde excessen vanult dlt dlstrlbuclekanaal te voor-
komen. Wlj zljn van menlng, dat de bemlddelaar een nuttlge economlsche 
en oaatschappelljke funktle kan vervullen en plelten voor een verdere 
ultbreldlng van de betrokkenbeld en deskundlgheid van de bemlddelaar In 
het algemeen, waarblj wlj onze voorkeur ultspreken, dat er ook In de wet 
op het consumentenkredlet een nadere aanduldlng van de verschlllende 
groepen van bemlddelaars zal plaatsvinden. Het onderscheld, dac dlent te 
worden gemaakt in de betrokkenbeld en deskundlgheid van de diverse 
groepen van bemlddelaars kan gestalte krljgen, door regels te stellen 
ten aanzlen van de elsen waaraan de diverse groepen van bemlddelaars 
dienen te voldoen. Daarblj behoort dan cevens onderscheld te vorden 
aangebracht In de belonlngstructuur (waaronder mede begrepen de kosten-
vergoedlngen velke zlj behoren te ontvangen -zle biz. 3, 2e en 3e all-
nea-) In die zln, dat mlddels deze belonlngsstructuur de zelfstandlg-
held, betrokkenbeld' en verancwoordelljkheld van de bemlddelaar vordt 
bevorderd. Als verenlglng van professioneel verkende gevolmachtlgde 
bemlddelaars plelten vlj met klem om aandacht voor de bljzondere posltle 
van onze leden, velke posltle near onze menlng - nog - nlet voldoende 
vettelljke beschermlng en erkennlng heeft gekregen maar slechts vordt 
aangecast door de aan onze leden opgelegde eenzljdlge provlsle-structuur 
van de Verenlglng van Flnanclerlngsondememlngen In Nederland. 
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WIJ vertrouven erop met deze uiteenzecclng ons scandpunc voldoende ce 
hebben coegellchc. Evencuele aadere vragen van ITw kanc zullen vlj ul-
ceraard alcljd gaame beancwoorden. 

Hoogachcend, 
N.V.F. 
namens hec bescuur 

A.H.J. Seegers. 
secrecarls. 
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Vragenlijst Unie van Assurantie-tussenpersonen 

In het voorontwerp-Wet op het consumentenkrediet worden geen nadere 

toelatingseisen aan kredietbemiddelaars gesteld, zoals dat wel t.a.v. 

de kredietgevers wordt gedaan. Acht u het wenselijk en noodzakelijk 

dat alsnog dergelijke eisen ook aan de betniddelaars worden gesteld? 

Zo ja, welke? Dient er ook t.a.v. de kredietbemiddelaars net als bij 

kredietgevers een registratie plaats te vinden? Is parallelliteit 

met het regelingsmodel van de Wet Assurantiebemiddeling wenselijk, 

noodzakelijk en mogelijk? 

Door de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland is 

in december 1982 een Overeenkomst Provisieregeling opgesteld, betrek-

king hebbend op aan personen of bedrijven uit te keren maximale ver-

goedingen voor het bemiddelen, in enige vorm, bij het totstandkomen 

van consumptieve kredietovereenkomsten. Heeft deze overeenkomst de 

afgelopen twee jaar naar uw mening naar bevrediging gefunktioneerd 

dit met het oog op het te bereiken doel (nl. om overkreditering te 

voorkomen)? 
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6.1. 

Conmissie voor Consumenten-
aangelegenheden, 
Werkgroep Consumpcief Krediet en 
Afbetalingsstelsel, 

t.a.v, Drs. H. van der Graaff, 
Postbus 90405, 
2509 Ik den haag. 

NBK4 
Nederlandse Bond 
van Assurantie-bemiddelaars 
Opgericht 9 oktober 1909 

Sekretariaat: 
Stationsstraat 23 
4001 cd t ie l . 

uw ref.: v.9oe6 Gr/vth »"" '*'• AvG/EEST/m datum: 
onOerwerp: 

28 januari 1985. 
Vooroncwerp-Wet op het 
cons npntenkrediet. 

Bij brief van 27 november 1984 verzocht u antwoord te geven op de vragen, 
die door de werkgroep zijn geformuleerd. 
Van de nogelijkheid om op specifieke elementen in te gaan, zullen wij 
thaiis, behoudens de artikelen 44 tot en 50, geen gebruikmaken. 

Vraag 1. 
Wij achten het wenselijk en noodzakelijk, dat eisen worden gesteld aan 
kredietbemiddelaars. 
Gelet op het consumentenbelang behoeft deze wenselijkheid geen nadere 
toelichting. 
De eisen gesteld aan kredietbemiddelaars zijn echter van een andere 
karakter, dan de te stellen eisen aan vergunninghouders-rCkredietgevers). 

Aan kredietbemiddelaars dient onzes inziens naast een aantal algemene 
eisen een minimum kennis-eis gesteld te worden. 
Het diploma SVV/VFN Financieringen is daartoe een goede graadmeter. 
Hierbij achten wij een bepaalde parallelliteit met de Wet Assurantiebemid-
deling (W.A.B.) noodzakelijk op de terreinen: 
- retourprovisie. 
- registerinschrijving. 
- diploma-eis. 
- volmachtconstructies. 

Vraag 2: 

Overkreditering, zoals deze in de eind zeventiger, begin tachtiger 
jaren voorkwam, is door de instelling van de huidige provisieregeling 
verminderd. 
Het is thans nog te vroeg om de juiste pronillages vast te stellen, 
welke in de huidige provisieregeling zijn vervat. 
Met name de diploma-opslag komt ons te laag voor. 

De Adviescommissie consumentenkrediet: 

De voorgestelde vertegenwoordiging achten wij juist, echter zou onzes 
inziens, medegelet op het dienen van het consumentenbelang van georgani-
seerde bemiddelaars in kredieten, het aantal benoemingen in artikel 45, 
lid 3 sub c. op twee gesteld dienen te worden. 

-Temeer -
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Temeer, gelec op de marktverhoudingen binnen de bemiddeling in 
kredietovereenkomsten. 

De nadere invulling van genoemde zetel(s) dienc onzes inziens nog 
tussen de organisaties van tussenpersonen te worden overlegd. 

Hoogachcend, 

Nederlandse Bond waa^ssurancie-
bemiddelaars,NBvA, 

a • V. gtnkel-T-^ecre 

cc. UVAT. 
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6 .2 . 

Sociaal Economische Raad • • * • « 
Commissie voor Consumentenaangeleg- • * •< 
t . a . v . de Weledelgeleerde heer • • • • • • ' 
Ors. H. van der Graaff t ^ V # 0 • 
Postbus 90405 I I V C l *«« 
2509 LK 's-GRAVENHAGE 

Kenmerk: D.5064/BVL/HvdB BO 6 februari 1985 

Geachte heer van der Graaff, 

Via de Unie van Assurantie-tussenpersonen te Amsterdam ontvingen wij uw 
verzoek van onze opvattingen te doen blijken inzake het voorontwerp Wet op het 
Consumentenkrediet en met name in te wi11en gaan op een tweetal specifieke 
vragen van de Werkgroep Consumptief Krediet en Afbetalingsstelsel. 
Wij willen graag aan di t verzoek votdoen. 

Ten aanzien van de vraag naar de wenselijkheid en noodzakelijkheid alsnog 
nadere toelatingseisen aan kredietbemiddeUars te stel len, de1en wij u mede 
dat wi j ons steeds op het standpunt hebben gesteld dat de doelstellingen die 
indert i jd ten grondslag hebben gelegen aan de totstandkoming van de Wet 
Assurantieberaiddeling, ook gelden ten aanzien van de kredietbemiddeling. Meer 
1n het algemeen betreffen deze doelstellingen enerzijds het belang van de 
consument en anderzijds het belang het beroep van bemiddelaar de noodzakelijke 
bescherming te geven. Bevordering van de vakbekwaamheid past in beide doel
stellingen. Inschrijving in een register naar onder meer cr i ter ia van 
vakbekwaamheid is hiervoor basisvoorwaarde. Met het creeren van de 
vakopleiding Financieringen heeft de bedrijfstak zelf gezorgd voor een 
toetsingscriterium. 

Mocht het tot toelatingseisen voor kredietberaiddelaars komen. waarbij een 
parallel getrokken kan worden met art ike! 5 l id 1 van de Wet Assurantie-
bemiddeling, dan achten wi j het in het kader van bovenomschreven doel
stellingen evenwel absoluut noodzakelijk dat deze eisen zullen gelden voor al 
diegenen die kredietbemiddelingsactiviteiten wensen te ontplooien. 

Het voorstel van de Commissie Wet op het Consumptief Geldkrediet om slechts te 
komen tot een zgn. negatief registrat ie-stelsel biedt naar onze mening 
onvoldoende bescherming tegen maatschappelijk ongewenste vontien van 
kredietbemiddeling, omdat een dergelijk stelsel per def ini t ie slechts uitgaat 
van en reageert op misstanden die b i j herhaling zi jn gebleken. 

koningin wilhelminalaan 12. postbus 235. 3800 AE amersfoort, telefoon 033 - 631414" 
aangtiiotvn bij Durriu imtrnationii o«s producivurf d'«iiu'i'^eet *t d« ttMituruncn 
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Juist ter voorkoming van deze gevallen ligt er een directe verantwoorde
lijkheid voor de kredietgevers om in het belang van de consument §n in hun 
eigen belang in een vroegtijdig stadium kritisch te zijn in de keuze van de 
bemiddelaar met wie zij een relatie willen hebben. 
Wij vrezen dat door het instellen van een negatief registratiestelsel de 
kredietgevers in toenemende mate de neiging zulien hebben de invulling van hun 
verantwoordelijkheid enkel te koppelen aan de plaatsing van een bemiddelaar op 
de negatieve lijst, waardoor de preventieve werking van een kritisch aanstel-
lingsbeleid teniet zou worden gedaan. 

Ten aanzien van de vraag over de door de commissie gesuggereerde relatie 
tussen de nieuwe provisiestructuur en het voorkoraen van overkreditering, 
willen wij het volgende opmerken. Het voorkomen van overkreditering was zeker 
niet ein van de uitgangspunten van de totstandkoming van de nieuwe 
provisiestructuur en mag daarom ons inziens ook niet in dit kader getrokken 
worden. 
Uit de Memorie van Toelichting (pagina 36 t/m 41) blijkt dat het krediet-
geversgedrag de belangrijkste factor is in de verklaring van het ontstaan van 
problematische schuldsituaties. De op pagina 40 van de Memorie van Toelichting 
genoemde instrumenten tot het befnvloeden van het acceptatiebeleid zijn 
daarvan de consequenties. 

Onder meer met betrekking tot de taak van de kredietbemiddelaar ten aanzien 
van overkreditering, achten wij het wel van groot belang dat de bemiddelaar 
een bepalende rol speelt bij de juiste attitude van de consument ten aanzien 
van het nemen van krediet. Ook in dit kader is een goede vakopleiding met 
daarin aandacht voor de noodzakelijke budgetvoorlichting een eerste yereiste. 
Mede om deze reden vragen wij al vele jaren binnen onze ledenkring aandacht 
voor budgetvoorlichting en zijn wij actief betrokken bij en geven steun aan 
het Nibud. 
De wenselijkheid tot het bevorderen van een juiste attitude bij de consument, 
zoals in de Memorie van Toelichting is weergegeven, onderschrijven wij dan ook 
van harte. 
Wij menen dat de rol van een adviseur met een goede vakopleiding en juiste 
beroepsopvatting daarbij nauwelijks onderschat kan worden. 

De grote aandacht die op zovele plaatsen in de Memorie van Toelichting wordt 
geschonken aan de werving, bemiddeling en behandeling van-kredietaanvragen 
bevestigt ons in deze opvatting. Vandaar dat wij het een logische en redelijke 
ontwikkeling vinden dat in de Adviescommissie Consumentenkrediet als geregeld 
in de artikelen 44 en volgende van het Wetsontwerp ook een vertegenwoordiger 
van de -organisaties van- kredietbemiddelaars zitting zal hebben. 
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Mocht u dit op prijs stelien dan zijn wij uiteraard graag bereid onze 
opvattingen en standpunten nader mondeling toe te lichten. 

Gaarne zien wij te zijner tijd uw concept-advies tegemoet, waarvan wij hopen 
en vertrouwen dat daarin aandacht geschonken zal kunnen worden aan onze 
opvattingen. 

Inmiddels tekenen wij, 

met vriendelijke groeten en hoogachting, 

Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in Assurantien en 
Assurantieadviseurs NVA 

Z ^S^ 
B. Verlaan 

t)nderdirecteur 
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SIZR Socital* 
Economische 
Raad 

Vragenlijst Vereniging voor de Effectenhandel 

Het voorontwerp-Wet op het consumenteiikrediet is zodanig geconcipieerd 

dat ook de belening van effekten in de toekoitist onder deze wet zal wal-

len. Verwacht u hiervan dat de belening van effekten wordt bemoeilijkt, 

vergemakkelijkt of zal het geen effekt hebben? Indien het wel effekt 

heeft, kunt u de aard en omvang hiervan aangeven? Vindt u dit dan gewenst 

en terecht? 

Geen antwoord ontvangen. 
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SIZR 
Sociaal-
Economische 
Raad 

Vragenlijst Nederlandse Uereniging voor Volkskredietbanken 

1. In het uoorontwerp-Wet op het consumentenkrediet is niet voorzien 

in een ondergrens, waar beneden de wet niet meer van toepassing zou 

behoeven te zijn. Bent u er voor dat een dergelijke ondergrens als-

nog opgenomen wordt? Zo ja, waarom? Op welke hoogte zou deze grens 

ongeveer moeten liggen? Ziet u mogelijkheden om - wanneer een onder

grens is opgenomen - te voorkomen dat grotere transakties worden ge-

splitst in kleinere die beneden de ondergrens vallen, zodat de wet 

dan niet van toepassing is? 

2. Er is wel eens voorgesteld om - ten einde problematische schuldsitua-

ties te voorkomen - bij elke derde kredietovereenkomst de krediet-

gever en -aanvrager te verplichten een budgetadvies in te winnen. 

Bent u er voorstander van een dergelijke verplichting in de wet op 

te nemen? Zo Ja, onder welke voorwaarden dient dit advies te worden 

ingewonnen? Moet het advies door een onafhankelijke instantie wor

den opgesteld? Zo Ja, welke? Zo nee, door wie dan wel? Is het advies 

bindend en is de adviserende instantie mede-verantwoordelijk voor 

een eventuele alsnog optredende problematische schuldsituatie? 

3. Kunt u zich verenigen met de in het voorontwerp aangegeven funktie 

en positie van de gemeentelijke kredietbanken? Zo nee, op welke wiJze 

zou u dit dan geregeld willen hebben? 
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H w L fc 

\f. pc^ 1C'.'" A'. An.;:ero;;-- • telt-too'" 02." • Z; l-' 

Nr,: 840643 's-Gravenhage, 21 december 1984 

Sociaal-Economische Raad 
Commissie voorConsumentenaangelegenheden 
Werkgroep Consumptief krediet en 
Afbetalingsstelsel 
t.a.v. nievrouw drs. M. Epema-Brugman 
Postbus 90405 
2509 LK S GRAVENHAGE 

Geachte mevrouw, 

81 j schrljven van 27 november j.l., uw kenmerk V.9086 Gr/vth, heeft u verzocht om 
antwoord op een drietal bijgevoegde vragen van de werkgroep Inzake het voorontwerp 
van de Wet op het consumentenkredlet. 

In uw schrljven duldde u tevens op de mogelljkheld te reageren op speclfleke 
elementen ult het Voorontwerp van Wet. 

Gezlen het grote belang dat onze vereniging steit in de totstandkoming van de nieuwe 
wet en daarmede in het leveren van goed en gefundeerd comnentaar, is het niet moge
iljk gebleken dit laatste binnen de door u gestelde terraijn te verwezenlijken en op 
door ons passend geachte wljze de opvattlngen terzake binnen onze kring naar buiten 
te brengen. 

Gezlen het bovenstaande, nemen wij de vrijheid om in eerste instantie slechts te 
antwoorden op de door de werkgroep geformuleerde vragen, waarna wij zo spoedig 
mogeiljk op meer gedetal1leerde wljze zullen terugkomen op de te behandelen materie. 

De antwoorden op de vragen lulden in eerste instantie als volgt: 

1. Oezerzijds wordt geen behoefte gevoeld tot het stellen van een ondergrens, waar 
beneden d^ wet niet meer van toepassing zou behoeven te zijn. 

2. Zorgvuldige kredietverlening, zoals wij onze taakstelling achten, vereist dat 
in de allereerste plaats en ten alle tijde goed wordt bezien of de gevraagde 
kredietverlening verantwoord Is en past In het budget van de aanvrager. 
Een budgetadvles als specifiek middel om extra zorgvuldigheid te betrachten, is 
0.1. geenszins een praktisch uitvoerbare methode om moeilljkheden te voorkomen. 
Daarblj komt, dat niet zelden een derde krediet wordt verstrekt door volkskredlet-
banken teneinde een vastgelopen schuldsituatle te saneren. 
Wanneer een budgetadvles eerst afgewacht moet worden, kan in acute noodsituaties 
geen hulp worden verleend, hetgeen onaanvaardbaar moet worden geacht. Het is niet 
ondenkbaar, dat, teneinde een dergelijk budgetadvles te ontlopen, het overnemen 
van een .tweede kredietverplichting een aantrekkelljk alternatief gaan vormen, 
hetgeen evenmin de bedoeling kan zljn. 
Samenvattend moeten wij op deze vraag negatief antwoorden. 
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3. Indien men het volkskredletwezen erkent als sociale instellingen, dan mag men 
ervan ultgaan, dat het opieggen van beperkingen, op welke'wijze dan ook, onnodig 
en zelfs ongewenst is. 
Teneinde In te kunnen grijpen in het handelen van commerciSle kredietgevers, staat 
de overheid geen andere weg open dan het onderbrengen onder wettelijke bepalingen. 
De gemeentelijke banken zijn reeds onderworpen aan de lagere overheden, op wie 
een beroep kan worden gedaan bij geschiiien, hetgeen al een algemeen erkend controle 
systeem inhoudt. 
Voorts zou het passen in het kader van het decentralisatiebeleid van de overheid 
om de bestaande situatie t.a.v. de volkskredietbanken tenminste te bestendigen. 

Terugverwijzend naar het eerder in dit schrijven gesteide, zouden wij het ten zeerste 
op prijs stellen van u te mogen vernemen v66r welke datum ons uitgebreider coimientaar 
op een aantal specifieke elementen uit het voorontwerp dient te worden verzonden. 

Met ie_ meeste hoogachting, 
i)fl 

p.CM. Duijndam, 
voorzitter. NVVK. 
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's-Gravenhage, H Januari 1985 

Nr.: NV/85/02 
Soclaal-Economlsche Raad 
Commlssle voor Consumentenaangelegenheden 
Werkgroep Consumpclef kredlec en 
Afbecalingsscelsel 
C.a.v. mevrouw drs. M. Epema-Brugman 
Postbus 90405 
2509 U S GRAVENHAGE 

Geachce mevrouw, 

In vervolg op ons schrijven nr. 840643 d.d. 21 december 1984 doen wlj u bljgaand 
ons nader commencaar coekomen'op het Vooroncwerp van Wee op hec 
Consumencenkredlec. 
Hec bljgaand commencaar zal nog In onze achcerban nader aan de orde worden 
gesCeld, doch kan reeds bljdragen coc hec bepalen van scandpuncen In uw 
Werkgroep. 

Graag vercrouwen wlj dac u ons pleldool voor een speclfleke plaacs voor hec 
Volkskredlecwezen zulc kunnen en wlllen ondersceunen. 

Met de. oeesce hoogachclng, 
1̂ r. 

\A.U.!J--^ 

P.CM. puijnda 
voorzlccer ilWk 
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VOLKSKREDIETWEZEN. l/..!* 

Regels met betrekking tot 
het consumentenkrediet (Wet 
op het consumentenkrediet) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

HOOFDSTUK T. Ontwikkeling van wetgeving en markt. 

1.1.5. Wet op het consumptief geldkrediet (WCGK) 

Pagina 7, eerste alinea. 

Hier wordt de indruk gewekt, dat WVC (voorheen CRM) 

toeiicht houdt op de gedragingen van vergunninghouders. 

Voor volkskredietbanken is deie tekst niet relevant. 

tweede alinea, midden. 

Gesproken wordt over de uitzonderingspositie, die 

sommige instellingen innemen in de WCGK. 

Hierbij worden - ons inziens ten onrechte- de volks

kredietbanken niet genoemd. 

1.2. Marktontwikkelingen. 

Pagina 9, laatste zin. 

Hierin worden de volkskredietbanken niet genoemd als 

kredietgevende instellingen. 

Het verzamelwoord "enige kleinere instellingen" doet 

geen recht aan onze maatschappelijke positie. 

1.2.3. De aanbodzijde. 

Pagina 15 en.16. 

Naar de opva t t ing van het volkskredietwezen l i g t geen 
v i s i e over he t volkskredietwezen ten grondslag in 
de nieuwe wet . 
Zulks blijkt al zeer sterk uit de beschrijving van 

de gemeentelijke kredietbanken.Er zijn thans geen . 

46, maar gemeentelijke kredietbanken. 

Komende vanuit -de positie waarin zij 'S% van de markt 

bestrekcn, is allengs slcchts ecn beporkt marktaandeel 

voor de volkskredietbanken overgebleven. 
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Het is dan ook niet juist, dat volkskredietbanken zich 

traditioneel richten op de groep consumenten die niet 

voor kredietverlening door particuliere kredietgevers 

in aanmerking komen. (Sociale kredietverlening) 

Dat is onjuist. 

Feitelijk is het tc, dat clienten van volkskredietbanken 

allengs ook .interessant werden voor commerciele krediet-

verleners, die daar -en dat is op zich niet verkeerd-

een goed emplooi hebben .gevonden. 

Dit heeft ten gevolge gehad, dat het marktaandeel van 

de volkskredietbanken is teruggelopen. 

Indien men tegt, dat volkskredietbanken geen "lachtere" 

voorwaarden kennen dan commerciele banken, dan is dat 

in vele gevallen zondor meer onjuist; daarenboven geldt, 

voor commerciele instellingen , dat :ij 

gehouden zijn lage kredieten tegen een verliesgevend 

percentage te verstrekken; men gaat uit van de ign. 

"marketing mix". 

De volkskredietbanken verstrekken relatief veel lage 

kredieten, die een extra begeleiding vergen. 

Zelfs wanneer het maximum-tarief wordt berekend of dat 

overschreden zou worden, is nog altijd geen sprake van 

kostendekkende tarieven. 

Het gaat dus niet aan, om deze isituatie zonder raeer 

aan te duiden als "het niet hebben van zachtere voor

waarden". 

In de laatste zin van dezs alinea op biz. 16, wordt 

gesproken van het feit, dat volkskredietbanken ook 

kredieten in de commerciele sfeer verstrekken en daar-

mede in competitie treden met de, private sector. 

Zoals reeds eerder opgemerkt, gaven de volkskrediet

banken altijd al "normale" kredieten en is de competitie 

gekomen van do zijde van de commerciele kredietgevers en 

niet andersom. 

Overigehs is het onjuist, zonder meer onderscheid te 

maken tussen sociale en commerciele kredietverstrekking. 

Daartussen ligt nog een groot veld, aan te duiden met 

"normale" kredietverlening. , 
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Dit houdt in, dat er weliswaar geen sociale aspecten 

direct aan de orde zijn, maar dat niettemin niet ge-

streeft wordt naar maximalisering - het woord commer-

cie duidt aan: maximalisering - van winsten, van loop-

tijd enz. 

Volkskredietbanken streven hier in het algemeen niet 

naar en verstrekken "normale" kredieten. 

Dit -zeer wezenlijke- onderscheid dient bij een be-

schrijving van volkskredietbanken nadrukkelijk een 

plaats te krijgen. 

Indien gesteld wordt, dat volkskredietbanken in competitit 

treden met de private sector, en dat het zich thans laat 

aanzien dat deze activiteiten duidelijk toenemen, dan 

wordt daarmede een feitelijke onjuistheid aangegeven. 

Het is - en men mag zeggen, helaas- zo, dat de sociale 

kredietverlening een stijgende tendens vertoont en dat 

de normale kredietverlening zich met moeite handhaaft. 

De in de toelichting gebruikte terminologie is derhalve, 

het zij herhaald, ten zeerste onjuist. 

HOOFDSTUK 2. De noodzaak van de nieuwe wet. 

Pagina 20. 

De volkskredietbanken onderschrijven de noodzaak om 

de bescherming van de consument nader in de wet te re-

gelen en hebben dan ook met de teneur van de wet geen 

moeite. 

Niettemin was de inleiding van dit hoofdstuk een ideale 

plaats geweest om eens aan te duiden, dat wat betreft 

volkskredietbanken nadere bescherming door de wet niet 

nodig is. Zij hebben bewezen, het cosumentenbelang vol-

ledig na te streven in het kader van hun algemene taak. 

O.i. had juist gesteld kunnen en ook moeten worden, dat 

volkskredietbanken meer gelegenheid en mogelijkheden 

moeten krijgen om de consumenten te helpen. Dat wil vaak 

zeggen, deze meer dan tot nu toe mogelijk is, tegen 

zichzelf moeten kunnen beschermen. 

2.2.2. Aanleiding tot een onderzoek inzake problematische 

schuldsi tuaties. 
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2.2.5. Resultaten van het Swoka-onderroek. 

2.2.4. Evaluatie van het onderzoek. 

Pagina 54 - 4 1. 

In vorengenoemde onderdelen van dit hoofdstuk wordt 

gesproken over het Swoka-ondertoek naar het krediet-

gedrag bij consumenten en de conclusies en resultaten 

van dat onderioek. 

Zowel de aanleiding tot het onderioek als de resulta

ten zijn naar de mening van het volkskrediefwezen niet 

juist verwoord. 

Waar het Swoka ondersoek heeft getrachi een eerlijke, 

objectieve formulering te vinden, wordt nu, door onder

delen van dat ondersoek ronder meer te veraelden, een 

geheel andere indruk gewekt dan dit onderioek recht-

vaardigt. In dit opiicht deelt het volkskredietweien de 

mening, die eerder is geuit door de .Nederlandse Vereni-

ging van Financieringsonderneningen in Nederland, de VFN. 

Dat doet natuurlijk niets af aan de ook bij het volks

kredietweien levende opvatting, dat goede bescherming 

van de consument geboden is, en dat in hoofdlijnen een 

verbetering daarvan de instemming heeft van on:e groepe-

ring. 

Het gaat on een goed evenwicht tussen een optimale be

scherming van de client en redelijke condities voor 

een kredietgever om lijn functie maatschappelijk verant-

woord te kunnen uitoefenen. 

Dit betekent bij voorbeeld, dat een kredietgever toch 

ook de gelegenheid moet hebben om malafide kredietnemers 

- en die bestaan 65k - op adequate wijte aan te pakken. 

HOOFDSTUK 3. Hoofdlijnen van het wetsontwero en van het te voeren 

beleid. 

5.1 Beleidsuitgangspunten en de concretisering daarvan. 
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Pagina 45. 

Hier wordt gesproken over de sociale aspecten van de 

kredietverlening en in dat verband wordt geformuleerd, 

dat er bijzondere aandacht moet zijn voor de gemeente-

lijke kredietbanken. Helaas blijft het ook bij die op-

merking. 

Wij hadden verwacht, dat er toch wat meer visie en con-

sequenties daarvan gelegen zouden zijn in het wetsont-

werp voor wat betreft de positie van de volkskrediet-

banken en wat hen de komende decennia aan moeilijkheden 

en mogelijkheden te wachten staat. 

Pagina 46. 

In verband met het bovenvermelde is het interessant, 

dat hier wordt gesteld, dat aandacht is besteed aan, 

dereguleringsaspecten. De wetgever heeft de mogelijkheid 

cm dat te vertalen naar de autonomie van gemeenten -en 

dus speelruimte voor gemeentelijke kredietbanken- niet 

benut. 

Op dezelfde pagina wordt gesproken over het f e i t dat 
r e g i s t r a t i e van k red ie tmidde laa r s n i e t mogelijk wordt 
geacht . 
Naar aanleiding van deze passage, doch het had ook naar 

aanleiding van andere passages gekund, merkt het volks-

kredietwezen op, dat zij in het algemeen zeer terug-

houdend staat tegenover het verschijnsel kredietbemidde-

laar. 

Tussen kredietgever en kredietnemer kan een zekere ba-

lans van belangen worden verondersteld. 

De kredietbemiddelaar ten opzichte van de client, de 

kredietnemer, §n de kredietbemiddelaar ten opzichte van 

de kredietgever, vertonen verhoudingen, waarvan men 

nauwelijks kan zeggen dat daar nog van een evenwichtig-

heid sprake is. 

Het belang van de kredietbemiddelaar om een transactie 

tot stand te brengen, is te groot. 

De verantwoordelijkheid van do kredietbemiddelaar voor 

de overeenkomst daarentegen is relatief klein. 
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Het volkskredietweien zou het derhalve een goede :aak 

vinden indien kredietbemiddeling in het geheel niet zou 

bestaan. 

Op dit moment is dit uiteraard praktisch niet te reali-. 

seren. 

Als een soort "next best" zou evenwel denkbaar zijn het 

vormen van een register der huidige kredietberaiddelaars, 

.waaraan geen nieuwe namen kunnen worden toegevoegd. 

Door natuurlijk verloop zou het ongewenste verschijnsel 

aldus langzamerhand opgeheven worden. 

3.2 Hoofdlijnen van de wetteliike regeling en van het te voeren 

beleid. 

3.2.1.Werkingssfeer. 

Pagina 48. 

Het onderdeel Geneentelijke Kredietbanken bestaat uit 

twee delen. 

Het eerste deel verdedigt de stelling, dat gemeentelijke 

kredietbanken onder de wet moeten worden gebracht. 

In vervolg'daarop is de wettekst ook zo opgesteld dat 

deze banken da-aronder vallen. 

Het tweede deel van de paragraaf, geeft echter argumenten 

op grond waarvan men de gemeentelijke banken buiten de 

werking van de wet zou kunnen laten. 

Hierover gaarne de volgende opine rk in gen : 

Vermeld staat, dat geen goede grond aanwezig zou zijn-

hen anders te behandelen dan coramercie'le kredietgevers. 

Deze stelling is principieel onjuist, omdat het onder-

scheid achterwege is gebleven tussen commerciele en 

nbrmale ktedietverlening (zie blad 3/..1"}. 

Ook het argument van de rechtsgelijkheid in de eerste 

alinea kan nauwelijks van kracht zijn. Het gaat immers O.T 

zeer specifieke kredietinstellingen met zeer specifieke 

maatschappel ij kc taken binnen eer. zeer specifiek maat-

schappelijk kader. En dan is rechtsgelijkheid geen argu

ment om het onder de werking van de wet te brengen. 

Het volkskrcdietwezen opteert dan ook mot grote kracht 

voor het tweede deel van het bctoog, waarin staat, da* 
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goed verdedigbaar is, de gemeentelijke kredietbanken 

niet onder de wet te brengen en de huidige situatie 

voort te zetten. 

Een goed argument is het decentralisntiTebeleid. 

Hierover maakten wij reeds eerder een opmerking. 

Voorts is een zekere analogic te bespeuren met de stellinj 

op pagina 50, tweede alinea, 

waarin wordt geponeerd, dat openbare lichamen ter uit-

voering van een bij wet opgedragen taak, krediet mogen 

verlenen zonder onder de wet te vallen. 

Formed voldoen de volkskredietbanken niet aan die ge-

dachte, maar naar de geest zou hierin zeker een argu

ment gevonden kunnen worden. 

3.2.1. Wettelijke uitzonderingen. 

Pagina 51. 

In de toelichting op deze pagina kan een extra argument 

worden gevonden, waar wordt vermeld dat een sober wet-

gevingsbeleid vereist dat slechts dan tot wetgeving 

wordt overgegaan wanneer ondubbelzinnig vaststaat, dat 

daaraan een duidelijke maatschappelijke behoefte bestaat. 

Het volkskredietwezen denkt te kunnen stellen, dat -voor 

wat betreft de volkskredietbanken-de voorgestelde wet 

allerminst noodzakelijk is. 

Pagina 52. 

Naar aanleiding van de hier besproken debetstanden merkt 

het volkskredietwezen het volgende op. 

In het algemeen is het een goede zaak, dat de bescher-

ming voor de consument, de kredietnemer, nader wordt 

geregeld. 

In dat verband wekt het wat bevreemding, dat debetstanden 

die vaak een indicatie zijn van schuldsituaties, danwel 

problematische schuldsituaties, toch zo oppervlakkig 

worden behandeld. 

Ware het niet bcter gewcest indien in de beoogde wetg«-

ervan uitgcgaan werd, dat. debetstanden in principe altijd 

ongewenst zijn? tij zijn immers in de praktijk toch 
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onbedoeld, ongewild en nie t v o o n i e n van een duidel i jk 

a c c e p t a t i e b e l e i d , n ie t voorzien ook van een planning 

op langere termijn om ze op te lossen, r e spec t i eve l i j k 

te voorkomen. 

Het i s een stukje wildgroei in de k red ie tve r l en ing . 

Het volkskredietweien sou ervoor wi l len p l e i t e n , dat 

debetstanden in het algemeen ontoe laa tbaar z i j n , t e n i i j 

z i j t o t stand z i jn gekomen zoals ook overigens k red ie t -

overeenkomsten t o t stand komen. 

5 .2 .2 . Aanbieders. 

Administratief toezieht. 

Pagjna S6. tweede alinea. 

In deze paragraaf spreekt de minister zijn waardering 

uit over de zelfregulering in de branche en met name 

wordt daarin de erecode van de Vereniging van Financie-

ringsonderneminge.n in Nederland, de VFN, vermeld. 

Het volkskredietwezen onderschrijft deze waardering van 

harte. Het zou deze waardering zelfs nog iets willen 

uitbreiden. Imners, de commerciele collega's hebben ook 

ingestemd met de filosofie van de Gedragscode Schuldre-

geling van de .Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet-

wezen en de daaruit voortvloeiende procedureregels. 

Zoals bekend, is de filosofie van die gedragscode, dat, 

wanneer iemand in een problematische schuldsituatie ge-

raakt is, hem de gelegenheid raoet worden geboden toch 

uitzicht op verbetering van zijn siiiuatie te verkrijgen, 

in ruil waarvoor dan wel alles noet worden gedaan wat 

in zijn vermogen ligt,gedurende een vooraf met alle par-

tijen overeengekomen periode, ter aflossing danwel ge-

deeltelijke aflossing van zijn schulden. In het laatste 

geval wordt aan de schuldeisers een percentagevoorstel 

gedaan tegen finale kwijting van de restantvordering. 

5.2.3. Werving, bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen. 

Inlichtingen. 

Pagina S9. onderaan. 

Hierin staat, dat bij kredieten van meer dan / 2.000,-

de kredietverstrekker voldoende informatie raoet inwin-

nen over de kredietwaardigheid van de client. 
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Hoewel het volkskredietwezen in het algemeen met 

dit idee kan instemmen, wil zij gaarne op het volgende 

aspect wijzen. 

Wanneer mensen in een problematische schuldsituatie ko-

men en niet meer beschikken over voldoende kontanten of 

kredietwaardigheid, zoeken zij vaak een vluchtweg ten-

einde hun consumptieve bestedingen toch te kun-

nen plegen, door aankopen via verzendhuizen en via ver-

zendhuiskrediet. 

Het gaat in die gevallen vaak om aankopen van minder dan 

genoemde / 2.000,-, die evenwel toch een indicatie kunnen 

zijn van een dreigende problematische schuldsituatie. 

Hieruit volgt de vraag, of het met name voor wat betreft 

de postorderbedrijven, niet wenselijk zou zijn ook bij 

lagere bestedingen een toetsing bij het BKR te laten 

plaatsvinden. 

Enige overige bepalingen. 

Pagina 61. 

De volkskredietbanken verwachten buiten de wet te kunnen 

blijven en derhalve ook buiten deze passage. 

Niettemin lijkt het raadzaam aanvullend op te merken, 

dat bij niet-inwilliging van een kredietaanvraag een 

verbod op het in rekening brengen van een beloning of 

vergoeding, problemen zou kunnen oproepen voor volkskre

dietbanken. 

Kanneer een client naar een volkskredietbank wordt ver-

wczen met het verzoek om zijn schulden te saneren en 

de volkskredietbank na ampel overleg en na ampele cor-

respondentie met partijen, tot de conclusie moet komen, 

dat hier geen krediet kan worden verstrekt, mag het op 

zich niet verboden zijn om de kosten die inmiddels ten be-

hoeve van client zijn gemaakt, op enigerlei wijze, bij 

voorbeeld aan derden, in' rekening te brengen. 

De beoogde wettekst sluit dit uit, hetgeen toch niet de 

bedoeling kan zijn. 

Voorts heeft het volkskredietwezen problemen met de be-

paling, dat de afwijiing op een aanvraag schriftelijk en 

met redenen omkleed, aan do client moet worden medege-

decld. 
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.Viet lelden wordt een client naar een volkskredietbank 

verweien door een maatschappelijk werker, een psychiater 

of een arts, waarbij informaties naar voren komen, die 

mede bepalend lijn voor het acceptatiebeleid. 

Het lijkt niet in het belang van een client en niet ver-

antwoord voor een volkskredietbank indien jodanige in-

formatie lou moeten worden verstrekt als redenen om een 

krediet niet te verlenen. 

Volkskredietbanken zouden aldus gedwongen kunnen worden 

te handelen in strijd met de opvattingen over privacy. 

II ARTIKi;L-EN. 

Artikel 25 ' C^v'erving) . 

Pagina 99. 

Onverkorthet vorenvermelde, is het volkskredietweten het 

in principe wel eens met de bepaling dat afwijtingen op 

aanvragen met redenen omkleed aan de aanvrager moeten wor

den medegedeeld. De toelichting die wij evenwel aan-

treffen op deze pagina inzake artikel 25, leidt tot de 

vraag, of niet gestuwd wordt in een richting waarin kre-

dietverlening als het ware verplicht wordt in die geval-

len waarin men niet tot een juridisch sluitende afwij-

zing van de aanvraag kan komen. 

Als dit het gevolg zou zijn van deze tekst, dan zouden wi; 

dit een gevaarlijke ontwikkeling vinden. 

Wij menen, dat kredietgevers in voile vrijheid moeten 

kunnen beslissen of :ij met een kredietaanvrager een 

transactie kunnen en willen aanvaarden of niet. 

Deze vrijheid kan temeer geclaimd worden omdat van de 

veronderstelling mag worden uitgegaan, dat kredietgevers 

in principe gaarne krediet geven en dus eerst zullen a£-

wijzen als zij daar, misschien wel subjectieve , mis-

schien ook moeilijk forrauleerbare of wellicht moei-

lijk schriftelijk mede te delen, en tSch begijpeliike 

redenen toe hebben. 
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VOORONTWERP VAN WET 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen. 

Artikel 4 lid a \ 

Pagina 4 Het volkskredietwezen is'van mening, dat een wettekst 

ook voor langere termijn en onder leer gewijzigde om-

standigheden geldend moet kunnen zijn en vindt het der-

halve niet verstandig, te fixeren op een met name ge-

noemd percentage. Beter ware het wellicht om het hier 

bedoelde lage percentage uit te drukken in een deel van 

het maximum tarief, bij voorbeeld 50, 40 of SO', hiervan. 

lid d 

Pagina 5 Hierin wordt de mogelijkheid geboden, om door v^rmelding 

in de akte van het feit dat het krediet wordt bestemd ten 

behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep, bui-

ten de werking van de wet te treden. 

Een mogelijk misbruik kan gelegen zijn in het verstrekken 

van kredieten aan kleine middenstanders die toch ook 

consumentenbescherming verdienen,-tegen buiten.de wet 

vallende voorwaarden,-met als toelichting in de akte: 

"Benodigd voor bedrijf (of beroep)", ook als dat feitelijk 

niet zo zou zijn. 

Artikel S lid 1 

Pagina 5 Hierin wordt bepaald, dat volkskredietbanken zijn vrij-

gesteld van de bepalingen in art. 28 lid c en d, en art. 

34. 

Uit het gestelde met betrekking tot de positie en de moge-

lijkheden der volkskredietbanken, moge vpldoende duide-

lijk zijn, dat de betreffende vrijstellingen absoluut on-

toereikend zijn voor het goed laten functioneren van een 

volkskredietbank. 

Het volkskredietwezen is dan ook van mening, dat regle-

mentering van mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen, 

beroepsmogelijkheden enz. ten aanzien van deze banken 

dient te worden overgelaten aan de desbetreffende lagere 

overheden. 

Overigens achten zij het aanvaardbaar indien hot wcts-

ontwerp een artikel zou bcvattcn dat bcpaalt welko 
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aspecten en welke doelstellingen in zodanige gemeente-

lijke regelingen een plaats moeten krijgen. 

HOOFDSTUK 11 De Kredietgever. 

Artikel 6 Overtreding van de bepaling zonder vergunning krediet 

Pagina 5 ce verlenen, danwel zich voor te doen als kredietgever, 

t/m wordt gezien als een misdrijf (zie art. 61, pag.2") 

Pagina 9 Men kan stellen, dat een gemeentelijke krediecbank ge-

makkelijk een dergelijke vergunning zou kunnen verkrijger 

Het lijkt ons evenwel strijdig, dat een gemeentelijke o-

verheid lo'n vergunning -waaraan de minister naar goed-

dunken voorwaarden kan verbinden- moet aanvragen. 

Het volkskredietwezen geeft er de voorkeur aan indien zoi 

worden bepaald, dat van dit verbod ontheffing wordt ver-

leend aan gemeentelijke kredietbanken, zoals omsc.Hreven 

in artikel S, lid 2. 

Zic hierboven. 

Zie hierboven.' 

Zie hierboven. 

lie hierboven. 

Zie hierboven! 

lie hierboven. 

lie hierboven. 

Zie hierboven. 

De condities, genoemd in dit artikel, demonstreert neer 

nog dan de andere artikelen, dat zij niet zijn toegespits 

op de situatie, waarin de lagere overheid in de vorni van 

een gemeentelijke kredietbank als kredietgever optreedt. 

Consequent zou dan ook zijn, te aanvaarden, dat deze wet 

niet geschikt is voor deze gemeentelijke kredietbanken. 

Artikel 20 De vraag rijst, of voor gemeentelijke kredietbanken, 

Pagina 11 welke soms van zeer beperkte schaal zijn, niet in feite 

gevraagd wordt ingrijpende wijzigingen in de genieentelij> 

administratie aan te brengen teneinde te voldoen aan het 

hier genoemde voorschrift. 

Mot name geldt dit ten aanzien van de gegevens betreffen-

de de onderverde1ing naar kredietvcrgoeding. 
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HOOFDSTDK III Werving, bemiddeling en behandeling van krediet-

aanvragen. 

Artikel 23 Hierin wordt bepaald, dat het kredietbemiddelaars ver-

Pagina 12 boden is, bedingen te eisen. 

Het volkskredietweien herinnert aan zijn grote terug-

houdendheid ten aanzien van het verschijnsel krediet-

bemiddelaar als zodanigJ 

Artikel 24 Kredietverlening boven / 2.000,- vergt, dat genoegzaair. 

Pagina 15 inlichtingen worden ingewonnen. Het volkskredietwezen 

wijst erop, dat ook - en juist - bij kleinere kredieten 

vaak extra zorgvuldigheid is geboden. Niet zelden is het 

nemen van kleinere kredieten, met name het overschrijden 

van salarisrekeningen danwel het kopen bij het postorder-

bedrijf, een indicatie voor problematische schuldsituatie 

Het is derhalve de vraag of niet ook reeds beneden deze 

grens voorzorgsmaatregelen voorgeschreven dienen te worde 

Artikel 25 lid 1 

Pagina 13 Hierin wordt gesproken over het schriftelijk raededelen 

van de redenen waarom een kredietaanvraag niet wordt in-

gewilligd. 

Wij wijzen in dit verband op het gestelde op pagina 

10/. .17. 

lid 2 

Er mag geen beloning of vergoeding worden bedongen, in 

welke vorm dan ook, of ontvangen voor het behandelen van 

een kredietaanvraag die niet leidt tot kredietverstrekkir 

Gemeentelijke kredietbanken moeten zich het recht voorbe-

houden een saneringskrediet-aanvraag te behandelen op 

verzoek en voor rekening van derden. Ook indien dit niet 

feitelijk tot het verstrekken van dit krediet kan leiden 

HOOFDSTUK IV De krediettransaktie. 

Artikel 26. lid 5.. 

Pagina 15 Indien niet is voldaan aan bepaalde voorschriften bestaa-

vernietigbaarheid. Vernietiging geschiedt, althans kan ge-

schiedcn door een buitengerechtelijke verklaring van de 

kredietnemer. 

Het volkskredietwezen is van mcning dat op dit punt de bi 
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scherming van de client, de consument, war al te exten-

sief vorm heeft gekregen, Immers, het moet toch mogelijk 

:ijn om in geval van kennelijke vergissingen of te goe-

der trouw gemaakte omissies andere sancties te hebben 

dan eeniijdige vernietiging van de kredietovereenkomst 

door de kredietnemer lelf. 

Het volkskredietwezen is overigens volledig akkoord met 

de formulering die bepaalt, dat op vordering van de kre

dietnemer een overeenko'ras.t die niet aan de voorschriften 

voldoet, vernietigd kan worden. 

Artikel 27 lid 1 

Pagina 15 De wet bepaalt, wie niet gemachtigd kan worden tot on-

dertekening van een overeenkomst. 

Een uitrondering wordt gemaakt voor de echtgenoot Van 

de kredietnemer. Het volkskredietweien geeft in overgfe-

ging ook voor hetero-sexuele relaties de mogelijkheid 

hiertoe te openen.' 

Artikel 23 lid b 

Pagina 16 Een"ketting-beding"is een feitelijk verboden beding. 

Het volkskredLetwe:en kan zich hierin volledig,en na-

drukkelijk vinden. 

Niettemin rijst de vraag of daarmede sons ook beperkin-

gen kunnen ontstaan voor het volkskredietweien wanneer 

zij in gevallen van sociale kredietverlening of schuld-

regeling trachten een client door allerlei bepalingen 

en geconditioneerde voorwaarden tegen zichielf te be-

schermen. 

Als dat het effect :ou lijn, lou opnieuw blijken, dat 

deze wet niet op de gemeentelijke kredietbanken is toe-

gesneden. 

Artikel 30 lid 1 

Pagina 17 De minister stelt een ten hoogste toegelaten kredietver-

goeding vast, teneinde het aanvaarden door kredietgevers 

van te hoge risico's en hot opleggen van te hoge lasten 

aan kredietnemcrs tegen te gaan. 

Het volkskredietweien steunc de;e visie, ir.aar wijst er 
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wel op, dat het juist de taak van l»et volkskredietwezen 

kan zijn om relatief grote risico's in het belang van de 

client te nemen. De zin van de maximum kredietvergoeding 

is voor gemeentelijke kredietbanken dan ook niet van 

toepassing, voor zeer riskante kredieten. 

Opnieuw een pleidooi om de wet niet van toepassing te 

doen zijn op de gemeentelijke kredietbanken. 

Artikel 36 lid 2 

Pagina 19 Dit artikel heeft feitelijk ten doel te voorkomen dat 

een kredietgever onevenredige bedingen en zekerheden kan 

vragen van de kredietnemer. 

Het volkskredietwezen is daarover uiteraard enthousiast. 

Niettemin geldt.dat als een volkskredietbank een onevenredig 

risicovolle financiering beschikbaar stelt aan de client 

in het belang van die client en ook in het belang van 

maatschappelijke verhoudingen in het algeneen, in dat 

geval het redelijk is dat deze bank tracht naar ver-

mogen zekerheden te stellen voor lo'n krediet. 

Het zou niet nodig hoeven te zijn, dat zekerheden van 

gemeentelijke kredietbanken zich zouden moeten beperken 

tot het object van de financiering. 

Opnieuw is hiermede aangetoond dat deze wet niet is toe-

gespitst op de wijze waarop deze banken hun rol moeten 

vervullen. 

Artikel 37 lid 2, 5 en 4 

Pagina 20 Deze paragrafen regarderen slechts in beperkte mate de 

transacties die de gemeentelijke kredietbanken plegen 

te sluiten. 

Alhoewel dit niet voor ons van direct belang is, mag 

niet onvermeld blijven, dat het in dit lid 4 gestelde, 

naar de mening van het volkskredietwezen toch wel in 

zeer ruime mate de mogelijkheid opent tot misbruik door 

een kredietnemor. 

Artikel 38 Bij exccutie van woningen is geblcken, dat het openbaar 

Pagina 20 en naar plaatselijke gebruiken verkopen van een onder-

pand, lang niet altijd een optimalc opbrengst betekent. 

237 



16/. .17 

Toch zal het vaak in het belang van de consument :i;n 

dat verkoop van een afgegeven raak tegen de hoogste'op-

brengst geschiedt. Wellicht lou primair moeten worden 

gesteld, dat de hoogst mogelijke opbrengst moet worden 

bereikt, wdarbij dan als mogelijke vertaling daarvan 

kan worden vermeld het openbaar volgens plaatselijke 

gewoonten en gebruiken verkopen. 

HOOFDSTUK V Schuldbemiddeling. 

Artikel 42 Het in lid 1 genoemde artikelnumraer 42 dient o.i. 

Pagina 21 geleien te worden als artikelnummer 42. 

en 22 Onder lid c en d wordt bepaald, dat ook advokaten, procu-

reurs, notarissen, deurwaarders en accoutants schuldbe-

middelend mogen optreden, alsmede categorieen natuurliike 

personen of rechtspersonen, die bi; algemene maatregel 

van bestuur worden aangewezen. 

Het volkskredietwe:en is van mening, dat het gevoelige 

project schuldbemiddeling op doonichtige, herkenbare 

en ook lokaal vindbare wijie dient plaats te vinden en 

dat versnippering van schuldbemiddelingsactiviteiten 

uit den boie is. 

Uit dien hoofde bepleit het volkskredietw^ten de cate

gorieen c en d uit de wet te schrappen. 

Mocht onverhoopt door de minister worden bepaald dat 

deie zich toch met schuldbemiddeling mogen betighouden, 

dan :ou tevens moeten worden bepaald, dat de aktiviteiter 

ook wanneer lij in een ruimer kader plaatsvinden, bij 

voorbeeld bij advokaten en notarissen ens., nooit meer 

mogen kosten dan de tariefstelling als bedoeld in lid 

5 van dit artikel. Voorts zou in die gevallen voorge-

schreven moeten worden, dat de filosofie van de Gedrags-

code Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor 

Volkskredietwezen herkenbaar moet :ijn als leidraad 

van zodanige activiteiten. 

HOOFDSTUK VI Beroen. 

Artikel 45 Dit artikel spreekt over het beroen als mogelijkhcid 

Pagina 22 indicn iemand in zijn belani; worJt getroffcn op grond 
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van een bij deze wet genomen beschikking. 

Genoemd artikel gaat op pijnlijke wijze voorbij aan de 

reeds bestaande mogelijkheid om tegen de activiteiten 

van een gemeentelijke kredietbank in beroep te kunnen 

gaan bij de relevante lagere overheid. 

HOOFDSTUK VII De Adviescommissie consumentenkrediet. 

Artikel 4S Hierin wordt gesproken over de saraenstelling van-de Ad-

Pagina 23 ' viescommissie. Het volkskredietwezen merkt op, dat geen 

positie is ingei-uimd voor plaatsvervangers der beoogde 

leden, terwijl plaatsvervanging wel mogelijk zou moeten 

blijven. 

In vervolg op hetgeen reeds eerder is gesteld,geeft het 

volkskredietwezen met nadruk aan, niet gehecht te zijh 

aan de aanweiigheid van een afvaardiging van de krediet-

bemiddelaars in deze commissie. 

Ter toelichting diene, dat in voorkomende gevallen deze 

groepering uiteraard kan worden uitgenodigd om op rele

vante punten hun commentaar ad hoc te leveren. 

HOOFDSTUK VIII Toezicht op de naleving. 

Artikel 55 Deze artikelen werpen toch een zeer bijzonder licht 

en -indien deze al van toepassing zouden moeten zijn op 

Artikel 55 volkskredietbanken- op de relatie hogere overheid 

Pagina 25 versus lagere overheidl 

Uit het bovenstaande moge tenslotte genoegzaam blijken, 
dat het volkskredietwezen hartgrondig opteert voor het 
niet vallen onder de werking van de beoogde wet. 
Toch nog een enkele "cri de coeur" 
In de toelichting op het wetsontwerp staat op pag. 110 de 
veronderstelling, dat in het tarief een bestanddeel is op 
genomen voor incassokosten en dat derhalve buitengerechte 
lijke kosten niet aan kredietnemer in rekening mogen wor
den gebracht. Het zal duidelijk zijn, dat de gemeentelijk 
kredietbanken in risicovolle situaties hiertoe niet zelde 
moeten overgaan terwijl evenzeer duidelijk is, dat het 
maximumtarief bij vele kleine kredieten -en dat is door 
de minister erkend- niet kostendekkend is. De veronder
stelling derhalve, dat in het tarief voldoende ruimte zit 
voor buitenrechtelijke incasso is daarom feitelijk onjuis 
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S1ZR 
Sociaal-
Ecoiomische 
Raad 

Vragenlijst Bureau Krediet Registratie 

1. In het vo(Vontwerp-Wet op het consumentenkrediet is geen verplichte 

registratie van kredietgevers bij het BKR geregeld. Bent u er voor-

stander van dat dit wel geschiedt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

2. Inzake de privacy heeft het BKR een reglement opgesteld. Funktioneert 

dit reglement in de praktijk naar voldoening van alle betrokken partijen 

(i.e. het BKR, de kredietgevers en de kredietaanvragers)? 

Wilt u dit reglement toesturen aan de secretaris van de werkgroep? 
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•tichtins 
Bureau Kradiet Registratie 

WCK/24 

Soc laal Economlsche Raad PostbuaSO 
Coomlaala voor Consumentenaangelegenheden 4000 BA Tiel 
T . a . v . da hear Drs H. van der Graaff Telefoon (03440) 16041 
Postbua 90405 BanWer Amro-Sank, Tlel 
2509 LK • s-Gravenhaga Nr. 48^8.73.787 

Poatrekeningnr. 1218448 

Atdeimg Beatuur 

Uwkanmerk V.9086/V.9579 Ons kenmerk'an der poel/mag Datum 21 december 1984 
Gr/vth Van Heenvl let laan 220 

1083 CN Amsterdam 

Hijne heren, 

Mat veel genoegen voldoen wlj aan uv verzoek van 27 november en 13 
december 1984/ antvoord te geven op een aeuital vragen n.a.v. bet 
voorontwerp Wet op het eonsumentenkredlet. 0 vlndt deze op bljlage 1 
van deze brief* 

Wlj hebban ona tavens, voorzover de tljd het toeliet, bezonnen over 
andare aapecten die onze Instelllng raken. In bljlage 2> treft u onze 
bevlndlngen aan. Bet la nlet oltgesloten, dat wlj blj een nadere be-
ataderlng nog elementen aantreffen waarop wlj zouden wlllen reageren. 
Wlj sullen ervoor zorgdragen, dat u deze voor 10 januarl a.s. ont-
vangt. 

Voor een verdere toellchtlng stellen wlj ons graag beschikbaar. 

Boogachtend, 

Stlchtlng Bureau Xredlet Keglstratie 

< . . 

C.C. van der Poel 
t secratar l s 

B l j lagen: 2 . 
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Biilage 1. bij brief d.d. 21 deceaber 1984 

Vraag 

In het voorontwexp Wet op het conaumentenkredlet is geen verplichte re-
glatratie van kredietgevers bij het BKR geregeld. Bent u er voorstander 
van dat dit wel geschiedt? Zo ja, %(aarom7 Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

Vanuit onze pbsitie kunnen wij moeilijk een oordeel geven omtrent de 
noodzaak of het nut van het in algemene zin verplicht stellen van deel-
name door vergunnin^ouders aan een stelsel van kredietregistratie • 
nit het feit, dat het merendeel van de aanbieders van eonsumptief kre-
diet aangesloten is blj het BKK kan o.i. worden afgeleid dat een derge-
lijk stelsel een zinvolle schakel vomt in het kredietverleningsproces 
en dat het BKR daarbinnen een goede bijdrage levert> 

De vraag of toetreding tot het BKR bij wet verplicht ntoet worden ge-
steld, ooeten wij toch in negatieve zin beantwoorden. 

Een dergelijke verplichting noodzaakt namelijk tot sen fijn afgeregelde 
afstemming van, enerzijds, de door da overheid te stellen criteria voor 
hat verlenen van een vergunning en, anderzijds, de door het BKR te han-
taren toetredingsvoorwaarden. 

Wij villen zeker niet bij voorbaat ultsluiten dat een dergelijke af
stemming uiteindelijk best zou kunnen worden geraaliseerd. Dit neemt 
evenwel niet weg dat er nogal fundaoentele versehillan beataan tussen 
de voorwaarden, die in de thans bestaande wetgeving en in het vooront-
%iezp voorkomen, en de regels, die het BKR hanteert* Dit is ook alles-
sins begrijpelijk aangezien de BKR-regels heel na'uwgezet rekening die-
nen te houden met de ruim geschakeerde belangen van de deelnemers, die 
uit seer verschillende gfroepen van kredietgevers afkomstig zljn, alsme-
de met de privacy-aspecten an met de ontwikkelingen in bedrijfstak en 
maatschappij. 

Voor het merendeel van de consumenten is kredietverlening een zeer per-
soonlijke zaak, waarmee zorgvuldig en profeaaioneel moet worden omge-
gaan. Efin van de belangrijkate toetredingsvoorwaarden van het BKR is 
dan ook dat da deelnemer professioneel/bedrijfsmatig betrokken is bij 
het verstrekken van Icrediet. Behoudena de noodzaak de reglatratle zin-
vol en efficlSnt te houden, is dit de reden voor het beperken van de 
registratie tot apecifieke vozmen van (termijn)krediet en schuldposi-
ties en voor de tweedeling van de deelnemers voor wat betreft de infor-
DUitie uit het BKR-bestand in een beperkte en een uitgebrelde gegevens-
verstrekking. 

Onze afwijzende houding t>a.v< een verplichte deelneming aan de BKR-re-
gistratie wordt voorts Ingegeven door het near onze mening niet passen 
van deze excluaieve positie in de opzet en structuur van een zich neu-
traal opstellende gespecialiseerde organisatie. Daarbij denken wij niet 
alleen aan een hierdoor mogelijke belnvloeding van het BKR in politiek 
opzicht. Pundamenteel achten wij vooral dat wordt voorkomen dat hieruit 
een beperking van de vrije ontwikkeling van registratiesystemen voort-
vloelt, aangezien deze niet in het belang van de bedrijfstak is. 
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Onza opratein? hat SKS geen ' bljzondar poaltla toa ta kennen, vlndt 
voorts zljn bevestlglag in sltuatles en ontwlkkellngan in hat bultan-
land, waar, voorzover wlj dlt kusnan nagaan, geen tpraka la 7an een 
Bonopollaposltle van 6ia racrlatratleatalsal. 

Tenslotta Denan wij arop ta ooatan wijzan dat bat Bnt reads vale jozan 
op vrljwllliga basis an op zaar rulma schaal wordt lagesehakeld an dat 
zlj op allaszlna bevradlgenda wijze haar taak In hat kradiatverlanings-
proces varvult. Hlj zlan ook al daarom gaan noodzaak - anders dan blj 
oitzondarln? - bet BKR expllclet ta aoamen, Indian wordt overga^aan 
aanaluitlng blj aen stelsel van kredietreglstratia als voorschrift te 
varblnden aan een vergunnlngvarlenlng • 

Vraag 2. 

Inzaka da privacy haeft hat BKS aen regleaant opgasteld. Funetloneert 
dlt reglefflant In de praktljk naar voldoening van alia betrokkan partlj-
an (I.e. hat BKS, da kradietgavers an da kredlataanvragers)7 
Hilt u dlt raglamant toestuzen aan da sacrataris van de werkgroep? 

Antweord 

Over hat functloneren van ons -hlarblj gevoagda- prlvacy-reglament kun-
nan'%flj kort zljn. 

Dlt raglamant Is In februari 1983 van kxaeht geworden. Varspraldlng 
vond plaata aan da daalnamers, consumentanorganlsatie*, pars, ooroepan 
etc. 

Maer dan ankale kannlsgavlngen van ontvangat an aan paar kritlsche 
kanttakanlngen habban wij in de afgelopen periode nlet ontvangen. 

Ovarlag vond wvl plaata voor da totatandkomlng van hat raglaaent mat 
organlsatles van deelneoars. 

In een zeer beperkt aantal gevallen zljn door belangstellanden. vezaoe-
dalljk garegistreerden, axea^laran op^vrsagd. 

Rat Is gebrulkelljk dat wlj alien die vragen hebben over hat functlone
ren van bet BKR en in bet bljzondar over de bevelllging van de gega-
vana, ongevraagd hat reglemenc zanden. 

Vraag 3. 

- Hat Is aw opvatting aangaande da toetredlngselsen die In het vooront-
warp Het op het conaumantanJcradlet (art. 9) aan de kzadietgevaz wor-
den gesteld? 

- Is een parallellltelt mogelijk mat da maatstaven die het BKR hanteert 
bij de Inschrljving van kzedletgavers? 

- Indien u de in het vooronewarp gestalde toetradlngaaisen onvoldoende 
an/of onjulst acht, welka eisen vlndt u dan maer geSigend? 
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antwoord 

Haar onze menlng llgt het nlet op onze tieg over het eerste en laatste 
deel van uw vraag een oordeel te fomuleren. 
De Dogelljkheld van parallellltelt van maatstaven Is ongetwijfeld aan-
wezlg* In hoeverre hiermee aan de door ons In statuten en algemeen reg-
lement vermelde toelatlngsvoorwaarden kan worden voldaan, blljft even-
wel een open vraag. 
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Bijlaqe 2. blj brief d.d. 21 deeember 1984 

Op paglna 61 van de WvT I is sprake van een te intensiveran en te 
structureren overleg tussen vertegenwoordigors van de betrokken depar-
tementen en hec BKR. 

Wij onderschrijven de uitspraak over het constructiave overleg dat in 
het verleden la gevoerd en kunnen ons daarom zeer wel voorstellen, dat 
dlt in de toekomst gecontinueerd kern worden en gelntensiveerd waar en 
wanneer dlt nodig ntocht blijken. 

Ervan uitgaandis, dat aansluiting blj het BKR geen voorwaarde wordt voor 
de vergunning, achten wij een gestructureerd overleg niet essentieel 
voor een goede verstandhouding. 

De acceptatla en de posltle van het BKR in de bedrijfstak en de omge-
ving daarvan zljn near onze mening gebaat blj een zo neutraal mogelijke 
opstelllng in de markt. Oaarentegen hebben wij geen enkel probleem met 
een open communlcatle. 

Nog meer moeite zouden wij hebben Indlen binnen het gestructureerde 
overleg zou zijn opgenomen een rapportage over het functioneren van In-
divlduele deelnemers 'of groeperingen. Te denken valt bljvoorbeeld aan 
het niet voldoen aan de verpllchting tot toetsing (art. 11 sub. 2) of 
het niet bereiken van de miniaua omzet (art. 14 sub. d) of het uitslui-
ten van een deelnemer op grond van loisbruik van BKR gegevens. 

Bet komt ons voor, dat veel van dergelljke zaken beter besprokea kunnen 
worden in een goed overleg dan in een gestructureerde/gereglementeerde 
sfeer. 

In art. 11 sub 2 en de MvT 11 p. 92 is de mogelijkheid aangegeven de 
vergunnln^ouder te verplichten "op een daarbij aan te geven wijze" 
cq. *op een bij het voorsehrift te bepalen wijze* deel te nemen aan een 
stelsel van kredietregistratie. 
Bet is o.i. onjuist, dat deelname aan een stelsel van kredietregistra
tie op een andere wijze kan plaatsvinden dan conform de regels van het 
desbetreffende stelsel. Indlen in beginsel zelfs per vergunning de wij
ze van deelname kan worden geregeld, zou dlt een goed functioneren van 
kredietregistratie danig kunnen belemmeren. Hlj nemen aan dat noch het 
een, noch het ander de bedoeling is. 
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REGLEHENT BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

VAN DE 

STICHTING BUREAU KREDIET-RESISTRATIE ( B.K.R. ) 

Artikel 1 Begrlpsbepallngen 

In deze regellng wi 

a. opdrachtgever 

b. deelneners 

c. houder 
d. ultvoerder 

e. reglstratle 

f. geregistreerde 

g. persoonagegeven 

ordt verstaan onder: 
de stlchtlng "Stichtlng Bureau Kredlet-
Rogiatratie (B.K.R.)" geveatlgd te Tlel; 
bij de opdrachtgever aangesloten natuur
lljke of rechtsperaonen; 
de dlrekteur; -
werkneoer die Is belast met de ultvoerlng 
van opdrachten tot verstrekklng van laior-
matle en opdrachten tot bewerklng of ver-
werklng van de reglstratle; 
door of voor bet B.K.R. gevoerde geauto-
oatlseerde gegevensvastlegglng, persoons-
gegevens bevattende; 
degene over vie de reglstratle gegeveos 
bevat; 
op Indlvlduele of Indlvlduallseerbare 
paraonen betrekklng bebbende gegevens. 

Artikel 2 Doelstelllng van de reglstratle 

D« doelstelllng van de reglstratle Is omtrent natuurlljke per-
sonen aan wle of ten behoeve van wle door deelnemers kredleten 
zljn of worden verstrekt en omtrent de aan of ten behoeve van 
deze personen verstrekte kredleten te berelken: 
- een evenwlehtlg en gezond kredletbeleld; 
- rlslkobeperklng In de kredletportefeullles van de deelnemers; 
- voorkomlng van overkreiliterlng blJ de hlervoor bedoelde ge-
registreerden; 

- kosten- en tljdbesparlng. 

Onder deelnemers worden verstaan zlj die, al of nlet met het 
oognerk om wlnst te behalen, een beroep of bedrijf maken van 
bet verlenen van kredleten en/of het verstrekken van met de 
kredletverlenlng verbandboudende garantles. 

Artikel J In de reglstratle opgenooen personen 

3.1. In de reglstratle worden opgenomen natuurlljke personen 
aan wle door de aangesloten deelnemers kredleten worden 
verstrekt In de vorm van: 
a. geldlenlngen met een vantevoren overeengekomen aflos-

slngsplan; 
b. ravolverende geldlenlngen; 
e. afbatallngstransaktles (Inkl. lease-overeenkomsten); 
d. overeenkoosten van huur en verhuur van duurzame kon-

sumptlegoederen met een repeterende huurperlode van 
telkens nlet langer dan zes maanden; 

a. door de Staat der Nederlanden gegarandeerde studle-
lenlngen; 

f. sanerlngskredleten; 
g. postorderkredleten; 
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3.2. In de reglstratle vordeh ook opgenomen alle natuurlljlce 
peraoaen aan vie door de aangesloten dcalneaers zodanlge 
olddelen worden verstrekt dat daarult aen kredletverlenlng 
zou kunnen voortvloeien. Hleronder worden varstaan: 
li. credltcarda; 
1. klantenpassen; 

3.3. Overlge natuurlljke personen die voor reglstratle In aan-
•erklng komen, als gevolg van: 
J. ongeoorloofde ovarstanden op betaalrekenlngen; 
k. vastgelopen debatsaldl op postorderkradleten; 
1. vastgelopen hypotheealre verstrekklngen; 
a. boekvorderlngan; 
n. schuldbemlddellag. 

Artlkel 4 In de reglstratle opgenoaen gegavens 

4.1. De reglstratle kan van de gereglstrearde tan hoogsta be-
vatten: 
a. de achternaao; 
b. de voorletter(s)r 
c. de geboortedatum; 
d. de straatnaaffl en het bulsnufflmer; 
«. de postkode en de wponplaats; 
t, aen vorlg adres; 
g. da kredletgegevens, koafoni l i d 2 van d l t a r t l k e l , 

4 . 2 . Van de In art lke l 3 genoemde kredleten en olddelen wordt, 
afbankelijk van de soort , ten boogste gereglstreerd: 
a. de kredietsoort; 
b. bet (kontrakt) numaer; 
c. het weeknummer en bet jaar van aanaeldlng; 
d. bet kontraktbedrsg, het oaxlaaal opvraagbare bedrag, 

bet bedrag van de overstand ot bet saldo; 
a. de looptljd of de datua van ultglfte; 
f. de aflosdatua ot- vervaldatua; 
g. de eventuele betekenende achtarstand gedurende de 

looptljd; 
b. de eventuele aanvullende kodes blj een a/vljkende 

afwlkkellng van het kredlet; 
1. de betreffende deelneaer. 

Artlkel 5 Verwljderlng van gegevens 

De gereglstreerde kredletgegevens worden vljf Jaar na de afloop-
datua ult het dlrekt opvraagbare bestand vervljderd. 

Onder de afloopdatua wordt verstaan: de Jongste datua van hetzij 
de kontraktuela overeengekoaen datua waarop het kredlet zou eln-
dlgen, hetzij de datua vaarop het kredlet werkelljk ward beiln-
dlgd. 

Wanneer door schonlng vau> kredletgegevens slechts de persoons-
gegevens overblljven worden daze tegelljk aet de kredletgegevens 
ult het bastand verwljderd. 

Artlkel 6 Funktlonerlng reglstratle 

6.1, De deelneaer verschaft de houder de In de reglstratle op te 
ncaen gegevens, alsaede de wljzlglngen die daarln dleaen te 
worden aangebracht. 
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6.2. De uitvoerder wordt door de houder belast net de techniscbe 
verwerking van de gegevens; hij doet dlt overeenkonstlg de 
voorscbrlften die de houder opstelt. Voorts verstrekt hi J 
de gsgevens overeenkomstlg de Instrukties van de houder. 

Artlkel 7 Verstrekking van gegevens 

Perlodleks of Incldentele verstrekking van in de registratie 
opgenomen gegevens vlndt, door of naaens de houder, plaata aan: 
- arkende deelneoers; 
- erkende natlonale en Internationale instellingen net een ge-
lijk of soortgelljk doel als dat van de opdrachtgever; 

- personen die dlt op grond van wettelljke bepalingen aogen 
vorderen. 

Aan anderen, dan hierboven genoend, vlndt geen verstrekking van 
gegevens plaats, ook nlet ten dlenste van statistisch weten-
schappelljk onderzoek. 

Artlkel 8 Toegang tot de registratie 

8.1. Uitsluitend en slecbts ter uitvoerlng van de hen door de 
houder opgedragen werkzaaoheden hebben rechtstreeks toe-
gang tot de persoonsreglstratle: 
a. de houder; 
b. door de houder aangewezen uitvoerders; 
c. door de houder aangewezen werkneners belast met 

bljzondere taken en toezicht. 

8.2. Voorts heeft de voorzitter van bet bestuur van bet B.S.R. 
te alien tljde recht op toegang tot bet gereglstreerde. 
Na bekomen oachtiging van bet bestuur heeft ook de plaats-
vervangend voorzitter dat recht. 

8.3. In verband met kontrole-doelelnden kan het bestuur een 
externa accountant toegang verlenen tot de persoonsregls
tratle. 

Artlkel 9 Recht op kennisnemlng 

9.1. Een leder heeft na voldoende legitinatle recht op kennis
nemlng van de eventueel van hem/haar persoonlljk geregls
treerde gegevens. 

9.2. De procedure voor de' ultoefenlng van het recht op kennis
nemlng is als volgt: 
- de sanvrager vervoegt zlch blj een blj de opdrachtgever 
aangesloten deelnener en geeft te kennen gelnformeerd 
te wlllen worden omtrent het over hem gereglstreerde 

- de deelnener, die reglementair verpllcht is zijn mede-
werklng te verlenen, vult aan de hand van een geldig 
Identlteitsbewljs van de aanvrager een daartoe bestemd 
fomulier In, dat na ondertekenlng door de aanvrager, 
door de deelnener near de houder wordt toegestuurd 

- de houder verstrekt rechtstreeks aan aanvrager per aange-
tekende post opgave van de eventueel gereglstreerde gegevens 

- voor de verstrekking van- de gegevens betaalt de aanvrager 
sen gerlnge kostenvergoedlng aan de deelnener. 
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Artikel 10 Varzoek tot korrektle van gegevens 

10.1. De gereglstreerde heeft na voldoende legitlmatte bet recht 
om korrektle te vragen van da op heo parsooalljk batrek-
klng babbende gegeveae Indlen blj van oordael li dat da 
opgenomen gegevens onjuist zljn of tan onrechta ts de 
reglstratle zljn opgenomen. 

10.2. De procedure voor de uitoafenlng van het recht op korrektle 
la als volgt: 
- aen verzoek tot korrektle van opgenomen gegevens aoet 

Ingedlend vorden blJ de deelnemer die deze gegevens ter 
reglstratle heeft opgegeven 

- de desbetreffende deelnemer onderzoekt of de gegevens 
al dan nlet In overeenstemmlng zljn met de feltelljke 
situatle 

- aannaer de deelnemer tot bet oordeel komt dat een kor
rektle op haar plaats Is, geeft hiJ schrlftelljk opdracht' 
aan de houder de noodzakalljka verbeterlng of verwljde-
rlng aan te brengen 

- de houder verstrekt, na vervarklng van een korrektle-
opdracht, autoaatlscb een olcuwe schrlftelljke opgave 
van hat gereglstreerde die per aangetekende post, recht-
strseks aan de gereglstreerde wordt toegezonden 

- aordt aan een verzoek om korrektle voldaan dan vorden da 
blJ de Inzage berekenda kosten terugbetaald. 

Artikel 11 Bevelllglng 

Da houder ziet er op toe, dat ten aanzlan van de organlsatle en 
da bevelllglng alia maatregelen In acht aordan genomen die zljn 
voorgcschreven in de door opdrachtgcver vastgestelde voorschrlf-
ten Insaka de bevelllglng van parsoonsgegevens. 

Artikel 12 Xontrole op de goede verking 

Als element van een behoorlljke beschermlng van de persoonlljke 
lavenasfeer Is een onafhankelljk toezlchthoudende Instantle van 
balaag tar kontrole op de nalevlng door de bouder van dc tarzake 
gestalde regels en reglereenten. 
Met deze kontrole is naaens de opdrachtgever belast een externe 
accountant. 

Artikel 13 Inzage van de regeling 

Daze regeling llgt tar Inzage bij: 
- Da Kaaer van Koophandel en Fabrlekea te Tlel; 
- Hat Bureau Xredlet-Reglstratle (B.K.R.}, Oodewaardlaan 1 te Tlel. 

Een afschrlft van deze regeling kan aorden aangevraagd blJ de 
houdar. 
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