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Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet  
Normenkader 2015-2016 
 

Opbouw module  

De module bestaat uit de volgende onderdelen:  

 

I. Roodstanden  

II. Creditcards  

III. Informatieverstrekking  

IV. Acceptatiebeleid en beheer  

V. Beleid bij betalingsachterstanden 

VI. Kredieten waarop niet of beperkt wordt afgelost 

VII. Persoonlijke lening en doorlopend krediet 

VIII. Rente- en provisiebeleid 

 

 

Scoremethodiek 

Ieder onderdeel begint met onze gedachtegang die aan het normenkader ten grondslag ligt. Daarna volgt het 

normenkader gebaseerd op de volgende tabel: 

5 Klantbelang centraal-gedachte wordt bewust meegewogen en in praktijk gebracht (good practice) 

4 Klantbelang centraal-gedachte speelt herkenbaar een rol; op de goede weg 

3 Klantbelang centraal-gedachte komt voor, maar wordt in de praktijk (nog) te vrijblijvend toegepast 

2 Klantbelang centraal-gedachte speelt geen belangrijke rol, reden tot aandacht 

1 Klantbelang centraal-gedachte onvoldoende aanwezig; reden tot zorg (poor practice) 

 

Onderdeel I van deze module is trapsgewijs opgebouwd. Dit houdt in dat minimaal aan de omschrijving van een 

‘1’ voldaan moet worden om een ‘2’ te kunnen halen, minimaal aan de omschrijving van een ‘2’ voldaan moet 

worden om een ‘3’ te kunnen halen, enz. Bij de onderdelen II, III en IV komt de score tot stand met behulp van 

een optelsom gebaseerd op elementen die los van elkaar zijn gescoord.  
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I. Roodstanden  

Het toestaan van een debetstand op de betaalrekening, ook wel roodstanden genoemd, is een type krediet dat 

wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Klanten kunnen bij een eventueel tekort de dagen vlak 

voor een salarisstorting overbruggen en ook in deze periode in hun levensonderhoud blijven voorzien.  

 

De meeste klanten die gebruik maken van de mogelijkheid om rood te staan, zullen er vanuit gaan dat dit tijdelijk 

is. Wanneer het maandelijkse netto inkomen de roodstand van de klant echter niet volledig opheft, lijkt de 

roodstand niet meer te worden gebruikt voor kortstondige schommelingen in inkomsten en uitgaven. Er blijkt 

voor een langere periode sprake te zijn van een (flexibele) kredietbehoefte waarin ook een doorlopend krediet 

kan voorzien.  

 

Tegen deze achtergrond zijn de kosten van een langdurige roodstand1 idealiter gelijk aan die van een 

vergelijkbaar doorlopend krediet met een vergelijkbare limiet. Als het tarief voor een geoorloofde debetstand 

(aanmerkelijk) hoger ligt dan een vergelijkbaar doorlopend krediet, is het in het belang van de klant dat de 

kredietaanbieder hem persoonlijk en actief wijst op dit prijsverschil en dat de kredietaanbieder een concreet 

aanbod doet om de roodstand om te zetten in een voordeliger krediet. 

 

Het is in het belang van de klant dat de kredietaanbieder de mogelijkheid om rood te kunnen staan niet standaard 

instelt of aanbiedt bij het afsluiten van een betaalrekening om te voorkomen dat de klant onbewust en onnodig 

rood staat. Wanneer de klant de mogelijkheid om rood te kunnen staan zelf moet aanvragen, is het een bewuste 

keuze van de klant.  

 

Om uiteenlopende redenen kan een klant besluiten niet te kiezen voor het omzetten van zijn debetstand naar 

een doorlopend krediet. Echter, het is naar het oordeel van de AFM onredelijk als dit een ernstig nadeel voor de 

klant tot gevolg heeft. Een relatief groot verschil in tarieven tussen de geoorloofde debetstand en een 

doorlopend krediet is zodoende naar het oordeel van de AFM niet in het belang van de klant.  
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- De kosten van langdurige2 roodstand op een betaalrekening zijn lager of gelijk aan de kosten van het 

goedkoopste vergelijkbare doorlopend krediet met een vergelijkbare limiet. 

- Wanneer klanten langer dan één aaneengesloten maand rood staan, attendeert de kredietaanbieder 

deze klanten op de roodstand, wijst klanten daarbij op de kosten verbonden aan roodstand en geeft 

de klant tips om de roodstand te voorkomen. 

- Indien de klant een lening afsluit met als doel om de roodstand te beperken3, wordt de mogelijkheid 

tot roodstand op initiatief van de kredietaanbieder (in overleg met de klant) beperkt. 

- Bij het afsluiten van een betaalrekening wordt de mogelijkheid tot roodstand voor de klant niet 

standaard door de kredietaanbieder ingesteld. 

- De mogelijkheid tot roodstand wordt niet op initiatief van de kredietaanbieder aan bestaande klanten 

met een betaalrekening (zonder roodstandfaciliteit) aangeboden, tenzij dit aantoonbaar in het belang 

van de klant is. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft om rood te staan, moet de klant een zeer beperkt aantal 

stappen zetten om de mogelijkheid om rood te staan weer uit te zetten. 

- De roodstandlimiet wordt beperkt tot het netto maandinkomen van de klant. 

- De kredietaanbieder staat ongeoorloofde roodstand4 niet toe. 

                                                           
1 Waarbij langdurig wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden. 
2 Waarbij langdurig wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden. 
3 Daarmee wordt zowel gedoeld op het uitzetten van de mogelijkheid tot roodstand als het beperken van de 
roodstandlimiet. 
4 Met ongeoorloofde roodstand wordt bedoeld dat de klant rood staat terwijl de optie voor roodstand is uitgezet of de 
limiet van roodstand is overschreden. 
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- De kosten van langdurige roodstand op een betaalrekening zijn vaak, maar niet in alle gevallen (lager 

of) gelijk aan de kosten van het goedkoopste vergelijkbare doorlopend krediet met een vergelijkbare 

limiet. In deze gevallen zijn de kosten echter niet meer dan 2% hoger. 

- Wanneer klanten langer dan één aaneengesloten maand rood staan, attendeert de kredietaanbieder 

deze klanten op de roodstand, wijst klanten daarbij op de kosten verbonden aan roodstand en geeft 

de klant tips om de roodstand te voorkomen. Ook ontvangen klanten die langdurig rood staan een 

persoonlijk en concreet aanbod om de kosten te verlagen door het sluiten van een krediet. 

- Indien de klant een lening afsluit met als doel om de roodstand te beperken, wordt de mogelijkheid 

tot roodstand op initiatief van de kredietaanbieder (in overleg met de klant) beperkt. 

- Bij het afsluiten van een betaalrekening wordt de mogelijkheid tot roodstand voor de klant niet 

standaard door de kredietaanbieder ingesteld. 

- De mogelijkheid tot roodstand wordt niet op initiatief van de kredietaanbieder aan bestaande klanten 

met een betaalrekening (zonder roodstandfaciliteit) aangeboden, tenzij dit aantoonbaar in het belang 

van de klant is. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft om rood te staan, moet de klant een zeer beperkt aantal 

stappen zetten om de mogelijkheid om rood te staan weer uit te zetten. 

- De roodstandlimiet wordt beperkt tot het netto maandinkomen van de klant. 

- De kredietaanbieder staat ongeoorloofde roodstand zeer beperkt toe en onderneemt actie richting de 

klant indien de klant ongeoorloofd roodstaat. 
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- De kosten van langdurige roodstand op een betaalrekening zijn maximaal 2% hoger dan de kosten van 

het goedkoopste vergelijkbare doorlopend krediet met een vergelijkbare limiet. 

- Wanneer klanten langer dan één aaneengesloten maand rood staan, attendeert de kredietaanbieder 

deze klanten op de roodstand. Daarnaast wijst de kredietaanbieder klanten die langdurig rood staan 

passief5 op de mogelijkheid de kosten te verlagen door het sluiten van een krediet. 

- Indien de klant een lening afsluit met als doel om de roodstand te beperken, wordt de mogelijkheid 

tot roodstand op initiatief van de kredietaanbieder (in overleg met de klant) beperkt. 

- Bij het afsluiten van een betaalrekening wordt de mogelijkheid tot roodstand voor de klant niet 

standaard door de kredietaanbieder ingesteld. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft om rood te staan, moet de klant een beperkt aantal stappen 

zetten om de mogelijkheid om rood te staan weer uit te zetten. 

- De roodstandlimiet wordt beperkt tot het netto maandinkomen van de klant. 

-  De kredietaanbieder staat ongeoorloofde roodstand beperkt toe en onderneemt actie richting de 

klant indien de klant ongeoorloofd roodstaat. 
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- De kosten van langdurige roodstand op een betaalrekening zijn meer dan 2%, maar maximaal 4% 

hoger dan de kosten van het goedkoopste vergelijkbare doorlopend krediet met een vergelijkbare 

limiet. 

- Wanneer klanten langer dan één aaneengesloten maand rood staan, attendeert de kredietaanbieder 

deze klanten niet op de roodstand. Daarnaast wijst de kredietaanbieder klanten die langdurig rood 

staan ook niet op de mogelijkheid de kosten te verlagen door het sluiten van een krediet. 

- Indien de klant een lening afsluit met als doel om de roodstand te beperken, wordt de mogelijkheid 

tot roodstand enkel op verzoek van de klant door de kredietaanbieder beperkt. 

- Bij het afsluiten van een betaalrekening wordt de mogelijkheid tot roodstand voor de klant standaard 

door de kredietaanbieder ingesteld. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft om rood te staan, moet de klant een beperkt aantal stappen 

zetten om de mogelijkheid om rood te staan weer uit te zetten. 

- De kredietaanbieder staat ongeoorloofde roodstand toe en onderneemt (zeer) beperkt actie richting 

de klant indien de klant ongeoorloofd roodstaat. 

                                                           
5 Onder passieve benadering wordt verstaan dat de klant in algemene termen op de hoogte wordt gesteld en geen concreet 
aanbod krijgt.  
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- De kosten van langdurige roodstand op een betaalrekening zijn meer dan 4% hoger dan de kosten van 

het goedkoopste vergelijkbare doorlopend krediet met een vergelijkbare limiet. 

- Wanneer klanten langer dan één aaneengesloten maand rood staan, attendeert de kredietaanbieder 

deze klanten niet op de roodstand. Daarnaast wijst de kredietaanbieder klanten die langdurig rood 

staan ook niet op de mogelijkheid de kosten te verlagen door het sluiten van een krediet. 

- Indien de klant een lening afsluit met als doel om de roodstand te beperken, wordt de mogelijkheid 

tot roodstand niet door de kredietaanbieder beperkt, hoewel dit wel de wens is van de klant. 

- Bij het afsluiten van een betaalrekening wordt de mogelijkheid tot roodstand voor de klant standaard 

door de kredietaanbieder ingesteld. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft om rood te staan, moet de klant veel moeite doen om de 

mogelijkheid om rood te staan weer uit te zetten. 

- De kredietaanbieder staat ongeoorloofde roodstand toe en onderneemt geen actie richting de klant 

indien de klant ongeoorloofd roodstaat. 
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II. Creditcards  

Anders dan bij betaalkaarten, waar uitgaven direct van de betaalrekening worden afgeschreven, kunnen 

bezitters van een creditcard hun uitgaven achteraf betalen. Bij de aanschaf van een creditcard hebben klanten 

de mogelijkheid om het uitstaande bedrag in één keer te voldoen of om in termijnen terug te betalen. Om 

problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat informatie voorafgaand aan de keuze voor 

directe of gespreide betaling bij aanschaf van een creditcard volledig en duidelijk is voor de klant. Indien de 

klant kiest voor een creditcard met een gespreid betalen faciliteit, zou voor de klant duidelijk moeten zijn dat 

een lening wordt aangegaan.  

 

Het is in het belang van de klant dat de kredietaanbieder de gespreid betalen faciliteit niet standaard instelt 

voor de klant om te voorkomen dat klanten een lening aangaan zonder daar bewust voor te kiezen. Het is 

mogelijk dat klanten dan niet precies weten onder welke voorwaarden zij gebruik maken van een creditcard of 

niet op de hoogte zijn van mogelijke alternatieven.  

 

In sommige gevallen wordt de limiet van een creditcard met gespreid betalen faciliteit voortdurend maximaal 

opgenomen door de klant. Er blijkt dan voor een langere periode sprake te zijn van een flexibele 

kredietbehoefte. De AFM verwacht dat kredietaanbieders deze klanten monitoren en passende actie 

ondernemen richting deze klanten. Dit kan bijvoorbeeld door deze klanten te wijzen op de mogelijkheden om 

een doorlopend krediet met een vergelijkbaar limiet af te sluiten indien deze kosten lager zijn dan de kosten 

van een creditcard met een gespreid betalen faciliteit.   
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- Bij het afsluiten van een creditcard, wordt duidelijk naar de klant gecommuniceerd of de klant een 

gespreid betalen faciliteit heeft. 

- De kredietaanbieder monitort of klanten die gebruik maken van een creditcard met gespreid betalen 

faciliteit de creditcardlimiet voortdurend maximaal opnemen en onderneemt passende actie naar de 

klant indien deze situatie zich voordoet. 

- Bij het afsluiten van een creditcard staat de gespreid betalen faciliteit niet standaard ingesteld voor 

de aanvrager. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft gespreid te betalen, moet de klant een zeer beperkt aantal 

stappen zetten om de gespreid betalen faciliteit uit te zetten. 

- De kredietaanbieder benadert bestaande klanten zonder gespreid betalen faciliteit (of klanten die op 

dat moment geen gebruik maken van de gespreid betalen faciliteit) niet op eigen initiatief om van de 

gespreid betalen optie gebruik te maken. 

- De kredietaanbieder brengt geen boete in rekening bij klanten met een creditcard zonder gespreid 

betalen faciliteit indien zij niet het volledig openstaande saldo binnen de vooraf afgestemde termijn 

betalen. Indien toch een boete in rekening wordt gebracht, is deze boete passend6. 

- De rente bij gespreide betaling wordt door de kredietaanbieder berekend over het bedrag dat nog 

openstaat na gedeeltelijke aflossing.  
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- Bij het afsluiten van een creditcard, wordt duidelijk naar de klant gecommuniceerd of de klant een 

gespreid betalen faciliteit heeft. 

- Bij het afsluiten van een creditcard staat de gespreid betalen faciliteit niet standaard ingesteld voor 

de aanvrager. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft gespreid te betalen, moet de klant een zeer beperkt aantal 

stappen zetten om de gespreid betalen faciliteit uit te zetten. 

- De kredietaanbieder benadert bestaande klanten zonder gespreid betalen faciliteit (of klanten die op 

dat moment geen gebruik maken van de gespreid betalen faciliteit) niet op eigen initiatief om van de 

gespreid betalen optie gebruik te maken. 

                                                           
6 Hieronder wordt een boete verstaan die in verhouding staat tot de kosten die de aanbieder maakt doordat de betaling 
niet tijdig is voldaan.  
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- De kredietaanbieder brengt geen boete in rekening bij klanten met een creditcard zonder gespreid 

betalen faciliteit indien zij niet het volledig openstaande saldo binnen de vooraf afgestemde termijn 

betalen. Indien toch een boete in rekening wordt gebracht, is deze boete passend. 

- De rente bij een creditcard met gespreide betaling wordt door de kredietaanbieder berekend over het 

bedrag dat nog openstaat na gedeeltelijke aflossing. 
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- Bij het afsluiten van een creditcard, wordt duidelijk naar de klant gecommuniceerd of de klant een 

gespreid betalen faciliteit heeft. 

- Bij het afsluiten van een creditcard staat de gespreid betalen faciliteit niet standaard ingesteld voor 

de aanvrager. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft gespreid te betalen, moet de klant een beperkt aantal stappen 

zetten om de gespreid betalen faciliteit uit te zetten. 

- De kredietaanbieder brengt geen boete in rekening bij klanten met een creditcard zonder gespreid 

betalen faciliteit indien zij niet het volledig openstaande saldo binnen de vooraf afgestemde termijn 

betalen. Indien toch een boete in rekening wordt gebracht, is deze boete passend. 

- De rente bij een creditcard met gespreide betaling wordt door de kredietaanbieder berekend over het 

bedrag dat nog openstaat na gedeeltelijke aflossing. 
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- Bij het afsluiten van een creditcard, wordt onvoldoende duidelijk naar de klant gecommuniceerd of de 

klant een gespreid betalen faciliteit heeft. 

- Bij het afsluiten van een creditcard staat de gespreid betalen faciliteit standaard ingesteld voor de 

aanvrager. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft gespreid te betalen, moet de klant een beperkt aantal stappen 

zetten om de gespreid betalen faciliteit uit te zetten. 

- De kredietaanbieder wijst klanten (die nog niet de volledige limiet hebben opgenomen) op eigen 

initiatief op de resterende bestedingsruimte. De benaderingswijze is niet neutraal. Klanten worden 

impliciet aangezet om de resterende ruimte op te nemen. 

- De kredietaanbieder brengt een boete in rekening bij klanten met een creditcard zonder gespreid 

betalen faciliteit indien zij niet het volledig openstaande saldo binnen de vooraf afgestemde termijn 

betalen. De boete is niet passend. 

- Indien slechts een deel van het uitstaande bedrag tijdig is afgelost door een klant met een creditcard 

met gespreide betaling, berekent de kredietaanbieder de rente over het volledige bedrag dat de klant 

die maand heeft opgenomen, dus ook over het bedrag dat reeds is afgelost. 
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- Bij het afsluiten van een creditcard, wordt onvoldoende duidelijk naar de klant gecommuniceerd of de 

klant een gespreid betalen faciliteit heeft. 

- Bij het afsluiten van een creditcard staat de gespreid betalen faciliteit standaard ingesteld voor de 

aanvrager. 

- Indien de klant de mogelijkheid heeft gespreid te betalen, moet de klant veel moeite doen om de 

gespreid betalen faciliteit uit te zetten of is het niet mogelijk deze optie uit te zetten. 

- De kredietaanbieder wijst klanten (die nog niet de volledige limiet hebben opgenomen) op eigen 

initiatief op de resterende bestedingsruimte. De benaderingswijze is niet neutraal. Klanten worden 

expliciet aangezet om de resterende ruimte op te nemen. 

- De kredietaanbieder brengt een boete in rekening bij klanten met een creditcard zonder gespreid 

betalen faciliteit indien zij het volledig openstaande saldo niet binnen de vooraf afgestemde termijn 

betalen. De boete is niet passend. 

- Indien slechts een deel van het uitstaande bedrag tijdig is afgelost door een klant met een creditcard 

met gespreide betaling, berekent de kredietaanbieder de rente over het volledige bedrag dat de klant 

die maand heeft opgenomen, dus ook over het bedrag dat reeds is afgelost. 
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III. Informatieverstrekking 

Het is in het belang van de klant dat hij, wanneer hij dat wil, op gemakkelijke wijze toegang heeft tot alle relevante 

informatie met betrekking tot zijn afgesloten krediet. Het geven van tips op basis van deze informatie is een mooi 

voorbeeld van hoe een kredietaanbieder het belang van de klant centraal kan stellen. De kredietaanbieder zou 

bijvoorbeeld de klant tips kunnen geven over zijn betalingsgedrag of beter passende kredietvormen. Daarnaast 

is het in het belang van de klant dat de kredietaanbieder de klant op eigen initiatief attendeert op en informeert 

over wijzigingen met betrekking tot het afgesloten krediet, zoals renteontwikkelingen.  

 

Naast toegankelijkheid van informatie is het van essentieel belang dat klantinformatie ook begrijpelijk en 

evenwichtig is zodat klanten een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de aanschaf van een financieel 

product. Als een klant niet begrijpt wat hij koopt bestaat de kans dat hij verwachtingen heeft die gedurende de 

looptijd of bij beëindiging van het product niet waargemaakt worden. De klant raakt niet alleen teleurgesteld in 

de werking van het product en de productaanbieder, maar ondervindt mogelijk ook financieel nadeel. Deze 

mogelijke mismatch tussen verwachtingen van klanten en de daadwerkelijke uitkomst ondermijnt het 

vertrouwen in de sector. Duidelijk communiceren over de werking van het product, de risico’s en 

(on)mogelijkheden, is dan ook essentieel om voorzienbare teleurstellingen te voorkomen. 

 

In de informatieverstrekking richting klanten kan de kredietaanbieder de keuze van klanten voor de hoogte van 

het leenbedrag beïnvloeden door gebruik te maken van vooraf ingevulde leenbedragen (‘ankers’). Ankers kunnen 

het leengedrag van consumenten onbewust beïnvloeden. Zo kunnen hoge ankers aanzetten tot het lenen van 

hogere geldbedragen. Dit geldt vooral als consumenten geen concreet leenbedrag voor ogen hebben. Daarom 

vindt de AFM dat kredietaanbieders in het belang van de klant zorgvuldig om moeten gaan met het gebruik van 

ankers. 
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- De klant heeft op gemakkelijke wijze toegang tot relevante actuele en historische informatie over de 

gesloten lening.  

- Aan de hand van historische ontwikkelingen geeft de kredietaanbieder de klant tips indien dit 

relevant is voor de klant. 

- De klant wordt op initiatief van de kredietaanbieder geïnformeerd over elke wijziging met betrekking 

tot het afgesloten krediet. 

- De kredietaanbieder maakt geen gebruik van vooraf ingevulde bedragen (‘ankers’) in de 

informatieverstrekking richting de klant. Indien gebruik wordt gemaakt van standaard leenbedragen, 

dan zijn dit minimumbedragen. 

- De onderneming neemt minimaal 6 van onderstaande randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten 

mee in haar informatieverstrekking: 

a Uitleg begrippen/ vermijden van jargon 

b Actieve zinnen 

c Geen onnodig lange zinnen 

d Non-text (audio/visueel) uitleg van moeilijke onderdelen 

e Gebruik maken van afbeeldingen, grafieken, tabellen, pictogrammen, iconen 

f De informatie bevat een voorbeeld dat de werking van het product verduidelijkt 

g Veelgestelde vragen worden opgenomen op de website 

h BONUS7: Innovatie op het gebied van begrijpelijkheid 

- De beschikbaar gestelde informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder duidelijk 

verstaat de AFM begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig8. Er zijn ten aanzien hiervan geen bevindingen. 

                                                           
7 Met ‘Bonus’ wordt een eigen ‘innovatief’ initiatief op het gebied van begrijpelijkheid bedoeld dat niet in de 
andere 7 randvoorwaarden is gevat. 
8 Zoals opgenomen in de Beleidsregel Informatievestrekking (september 2013) 
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- De klant heeft op gemakkelijke wijze toegang tot relevante actuele informatie over de gesloten 

lening. Relevante historische informatie is voor een groot deel beschikbaar voor de klant.  

- De klant wordt op initiatief van de kredietaanbieder geïnformeerd over elke wijziging met betrekking 

tot het afgesloten krediet. 

- De kredietaanbieder maakt beperkt gebruik van vooraf ingevulde bedragen (‘ankers’) in de 

informatieverstrekking richting de klant. De standaard leenbedragen zijn redelijk en de 

kredietaanbieder kan dit voldoende onderbouwen. 

- De onderneming neemt minimaal 5 van onderstaande randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten 

mee in haar informatieverstrekking: 

a Uitleg begrippen/ vermijden van jargon 

b Actieve zinnen 

c Geen onnodig lange zinnen 

d Non-text (audio/visueel) uitleg van moeilijke onderdelen 

e Gebruik maken van afbeeldingen, grafieken, tabellen, pictogrammen, iconen 

f De informatie bevat een voorbeeld dat de werking van het product verduidelijkt 

g Veelgestelde vragen worden opgenomen op de website 

h BONUS: Innovatie op het gebied van begrijpelijkheid 

- De beschikbaar gestelde informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder duidelijk 

verstaat de AFM begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig. Er zijn ten aanzien hiervan geen bevindingen. 
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- De klant heeft op gemakkelijke wijze toegang tot relevante actuele informatie over de gesloten 

lening. Relevante historische informatie is niet of beperkt beschikbaar voor de klant. 

- De klant wordt op initiatief van de kredietaanbieder geïnformeerd over elke wijziging met betrekking 

tot het afgesloten krediet. 

- De kredietaanbieder maakt gebruik van vooraf ingevulde bedragen (‘ankers’) in de 

informatieverstrekking richting de klant. De standaard leenbedragen zijn redelijk en de 

kredietaanbieder kan dit voldoende onderbouwen. 

- De onderneming neemt minimaal 4 van onderstaande randvoorwaarden voor begrijpelijke teksten 

mee in haar informatieverstrekking: 

a Uitleg begrippen/ vermijden van jargon 

b Actieve zinnen 

c Geen onnodig lange zinnen 

d Non-text (audio/visueel) uitleg van moeilijke onderdelen 

e Gebruik maken van afbeeldingen, grafieken, tabellen, pictogrammen, iconen 

f De informatie bevat een voorbeeld dat de werking van het product verduidelijkt 

g Veelgestelde vragen worden opgenomen op de website 

h BONUS: Innovatie op het gebied van begrijpelijkheid 

- De beschikbaar gestelde informatie moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder duidelijk 

verstaat de AFM begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig. Er zijn ten aanzien hiervan geen bevindingen. 

2 

- Relevante informatie (historische en actuele informatie) over de gesloten lening is beperkt 

beschikbaar voor de klant.  

- De klant wordt niet op initiatief van de kredietaanbieder geïnformeerd over wijzigingen met 

betrekking tot het afgesloten krediet. 

- De kredietaanbieder maakt veelal gebruik van vooraf ingevulde bedragen (‘ankers’) in de 

informatieverstrekking richting de klant. De standaard leenbedragen zijn onredelijk en/of de 

kredietaanbieder kan dit onvoldoende onderbouwen. 

- De beschikbaar gestelde informatie is niet volledig correct, duidelijk en/of misleidend. Onder 

duidelijk verstaat de AFM begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig. Er zijn ten aanzien hiervan enkele 

kleine bevindingen. 
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1 

- Relevante informatie (historische en actuele informatie) over de gesloten lening is niet beschikbaar 

voor de klant.  

- De klant wordt niet op initiatief van de kredietaanbieder geïnformeerd over wijzigingen met 

betrekking tot het afgesloten krediet. 

- De kredietaanbieder maakt veelal gebruik van vooraf ingevulde bedragen (‘ankers’) in de 

informatieverstrekking richting de klant. De standaard leenbedragen zijn onredelijk en de 

kredietaanbieder kan dit onvoldoende onderbouwen. 

- De beschikbaar gestelde informatie is niet volledig correct, duidelijk en/of misleidend. Onder 

duidelijk verstaat de AFM begrijpelijk, vindbaar en evenwichtig. Er zijn ten aanzien hiervan meerdere 

bevindingen. 
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IV. Acceptatiebeleid en beheer9 

V. Beleid bij betalingsachterstanden 
 

Een betalingsachterstand is niet in het belang van de klant en uiteindelijk ook niet in het belang van de 

kredietaanbieder. Toch lijken deze belangen niet altijd helemaal parallel te lopen. Waar een kredietaanbieder 

het risico op een betalingsachterstand via een risico-opslag in de rente kan ‘weg diversifiëren’, kan een klant in 

grote financiële problemen raken. Hiervan zijn vele voorbeelden, die vooral zichtbaar worden als deze klanten in 

een schuldsaneringstraject terecht komen.  

 

De AFM beschouwt de bestaande normen in de Gedragscode die van toepassing is voor consumptief krediet 

(Gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) en van de Vereniging van 

Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)) voor het aanbieden van consumptief krediet als de minimale 

invulling van de verantwoordelijkheid van de kredietaanbieder. Betalingsachterstanden zijn een indicatie van de 

wijze waarop een kredietaanbieder in de praktijk invulling geeft aan de normen in deze Gedragscode en aan haar 

beleid om achterstanden te voorkomen. 

  

“Voorkomen is beter dan genezen” geldt ook voor betalingsachterstanden. Een actief beleid om achterstanden 

te voorkomen, verdient daarom de zorgvuldige aandacht van de kredietaanbieder. Het is daarbij raadzaam om 

te leren van het ontstaan van bestaande achterstanden en hier het acceptatiebeleid op aan te passen. Wanneer 

een klant toch een achterstand oploopt, is het van belang de klant hier direct na het ontstaan van de achterstand 

(geautomatiseerd) op te wijzen. Het is immers mogelijk dat de klant zich niet bewust is van de opgelopen 

achterstand. Als de betalingsachterstand vervolgens aanhoudt, mag van de kredietaanbieder worden verwacht 

dat deze de klant actief helpt met het zoeken naar de oorzaak en een structurele oplossing. De oplossing kan 

onder meer bestaan uit het aanbieden van een budgetcoach (of gespecialiseerde medewerker), het treffen van 

een betalingsregeling en/of het onderzoeken van de mogelijkheid of het oversluiten van een lening naar een 

ander krediet dat voordeliger is voor de klant, bijvoorbeeld een (aflopend) krediet met lagere maandlasten. Bij 

het achterstandenbeleid hoort ook een adequate administratie en een tijdige registratie van de aanhoudende 

achterstand bij het BKR. Hiermee voorkomt de kredietaanbieder dat de klant zich verder in de schulden kan 

steken.  

 

Om het klantbelang centraal te stellen is het van belang dat de kredietaanbieder snel in actie komt bij een 

betalingsachterstand en de klant helpt met het zoeken naar een structurele oplossing. Daarnaast wijzen we 

agressieve benaderingsvormen bij klanten met een achterstand af. Voordat alle overige middelen zijn uitgeput, 

zou bijvoorbeeld geen looncessie of deurwaarder moeten worden ingezet. In dergelijke voorbeelden plaatst de 

kredietaanbieder het eigen belang boven dat van de klant. 

 

IV. Acceptatiebeleid en beheer  

5 

Acceptatiebeleid: 

- Het percentage contracten10 met een betalingsachterstand is kleiner dan of gelijk aan 0,5%. 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant voor het aangaan van de overeenkomst 

meer kan lenen dan op basis van zijn inkomen verantwoord is. 

Beheer: 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant gedurende de looptijd van het 

(doorlopend) krediet overgekrediteerd kan raken, omdat diens persoonlijke situatie is veranderd en dit 

gevolgen heeft voor de maximale leencapaciteit.   

                                                           
9 De score van dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de individuele scores bij ‘acceptatiebeleid’ en bij ‘beheer’ 
10 Het gaat hier om contracten met een verplichte periodieke betaling die zijn afgesloten in de periode 1 april 2014 tot en 
met 30 september 2015, die per 30 september 2015 een achterstand hebben van meer dan 2 maanden. 
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4 

Acceptatiebeleid 

- Het percentage contracten met een betalingsachterstand is kleiner dan of gelijk aan 0,7%. 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant voor het aangaan van de overeenkomst 

meer kan lenen dan op basis van zijn inkomen verantwoord is. 

Beheer: 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant gedurende de looptijd van het 

(doorlopend) krediet overgekrediteerd kan raken, omdat diens persoonlijke situatie is veranderd en dit 

gevolgen heeft voor de maximale leencapaciteit. Er is nog beperkte ruimte voor verbetering ten aanzien 

van het proces. 

3 

Acceptatiebeleid: 

- Het percentage contracten met een betalingsachterstand is kleiner dan of gelijk aan 1%. 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant voor het aangaan van de 

overeenkomst meer kan lenen dan op basis van zijn inkomen verantwoord is. 

Beheer: 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant gedurende de looptijd van het 

(doorlopend) krediet overgekrediteerd kan raken, omdat diens persoonlijke situatie is veranderd en dit 

gevolgen heeft voor de maximale leencapaciteit. Er is nog aanzienlijke ruimte voor verbetering ten 

aanzien van het proces. Of de kredietaanbieder heeft een concreet plan dat er op korte termijn een 

dergelijk proces wordt ingericht. 

- Indien een klant zich proactief meldt bij de kredietaanbieder als zijn persoonlijke situatie is gewijzigd, 

zorgt de aanbieder voor een passende oplossing voor deze klant.  

2 

Acceptatiebeleid: 

- Het percentage contracten met een betalingsachterstand is kleiner dan of gelijk aan 1,5%. 

- De kredietaanbieder heeft een proces dat voorkomt dat de klant voor het aangaan van de 

overeenkomst meer kan lenen dan op basis van zijn inkomen verantwoord is. 

Beheer: 

- De kredietaanbieder heeft geen proces dat voorkomt dat de klant gedurende de looptijd van het 

(doorlopend) krediet overgekrediteerd kan raken omdat diens persoonlijke situatie is veranderd en dit 

gevolgen heeft voor de maximale leencapaciteit. 

- Indien een klant zich proactief meldt bij de kredietaanbieder als zijn persoonlijke situatie is gewijzigd, 

zorgt de aanbieder voor een passende oplossing voor deze klant. 

1 

Acceptatiebeleid: 

- Het percentage contracten met een betalingsachterstand is groter dan 1,5%. 

- De kredietaanbieder heeft geen proces dat voorkomt dat de klant voor het aangaan van de 

overeenkomst meer kan lenen dan op basis van zijn inkomen verantwoord is. 

Beheer: 

- De kredietaanbieder heeft geen proces dat voorkomt dat de klant gedurende de looptijd van het 

(doorlopend) krediet overgekrediteerd kan raken omdat diens persoonlijke situatie is veranderd en dit 

gevolgen heeft voor de maximale leencapaciteit. 
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V Beleid bij betalingsachterstanden  

5 

De kredietaanbieder: 

- heeft een beleid dat gericht is op het voorkomen van betalingsachterstanden bij klanten door het 

benaderen van (risico) klanten die dreigen een achterstand op te lopen. 

- heeft een systeem waarmee achterstanden worden gesignaleerd. Na signalering van een achterstand 

wordt dit direct aan de klant doorgegeven. 

- blokkeert de kredietfaciliteit bij signalering van een betalingsachterstand, zodat wordt voorkomen dat 

de klant (nog) meer leent. 

- legt het verloop van de achterstand adequaat vast en houdt dit bij. 

- meldt achterstanden tijdig bij het BKR. 

- heeft een beleid om de klant te helpen met het vinden van een structurele oplossing om de 

betalingsachterstand terug te dringen. 

- zet slechts bijuitzondering een looncessie, deurwaarder of incassobureau in om (langdurige) 

betalingsachterstand op te lossen en/of verkoopt slechts bij hoge uitzondering vorderingen door. Indien 

er gebruik wordt gemaakt van een incassobureau of er vorderingen worden doorverkocht, zijn er 

duidelijke afspraken gemaakt waardoor het belang van de klant voorop blijft staan. 

4 

De kredietaanbieder: 

- heeft een beleid dat gericht is op het voorkomen van betalingsachterstanden bij klanten door het 

benaderen van (risico) klanten die dreigen een achterstand op te lopen. 

- heeft een systeem waarmee achterstanden worden gesignaleerd. Na signalering van een achterstand 

wordt dit direct aan de klant doorgegeven. 

- blokkeert de kredietfaciliteit bij signalering van een betalingsachterstand, zodat wordt voorkomen dat 

de klant (nog) meer leent. 

- legt het verloop van de achterstand adequaat vast en houdt dit bij. 

- meldt achterstanden tijdig bij het BKR. 

- heeft een beleid om de klant te helpen met het vinden van een structurele oplossing om de 

betalingsachterstand terug te dringen. 

- zet beperkt een looncessie, deurwaarder of incassobureau in om (langdurige) betalingsachterstand op 

te lossen en/of verkoopt slechts bij hoge uitzondering vorderingen door. Indien er gebruik wordt 

gemaakt van een incassobureau of er vorderingen worden doorverkocht, zijn er duidelijke afspraken 

gemaakt waardoor het belang van de klant voorop blijft staan. 

3 

De kredietaanbieder: 

- heeft een systeem waarmee achterstanden worden gesignaleerd. Na signalering van een achterstand 

wordt dit direct aan de klant doorgegeven. 

- legt het verloop van de achterstand adequaat vast en houdt dit bij. 

- meldt achterstanden tijdig bij het BKR. 

- heeft een beleid om de klant te helpen met het vinden van een structurele oplossing om de 

betalingsachterstand terug te dringen.  

- zet beperkt een looncessie, deurwaarder of incassobureau in om (langdurige) betalingsachterstand op 

te lossen en/of verkoopt beperkt vorderingen door. Indien er gebruik wordt gemaakt van een 

incassobureau of er vorderingen worden doorverkocht, zijn er duidelijke afspraken gemaakt waardoor 

het belang van de klant voorop blijft staan. 
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2 

De kredietaanbieder:  

- heeft een systeem dat voorkomt dat klanten meer kunnen lenen dan op basis van hun inkomen 

verantwoord is.  

- heeft een systeem waarmee achterstanden worden gesignaleerd. Na signalering van een achterstand 

wordt dit direct aan de klant doorgegeven.  

- heeft een beleid om de klant te helpen met het vinden van een structurele oplossing om de 

betalingsachterstand terug te dringen.  

- brengt extra rente11 in rekening op het uitgestelde termijnbedrag indien de klant de mogelijkheid krijgt 

geboden om een termijnbetaling uit te stellen.  

- zet een looncessie, deurwaarder of incassobureau in om (langdurige) betalingsachterstand op te 

lossen en/of verkoopt vorderingen door. Indien er gebruik wordt gemaakt van een incassobureau of er 

vorderingen worden doorverkocht, zijn er afspraken gemaakt waardoor het belang van de klant 

voorop blijft staan. 

1 

 

De kredietaanbieder:  

- heeft geen systeem dat voorkomt dat klanten meer kunnen lenen dan op basis van hun inkomen 

verantwoord is.  

- heeft geen systeem waarmee achterstanden worden gesignaleerd.  

- heeft verder geen beleid om de klant te helpen met het vinden van een oplossing om de 

betalingsachterstand terug te dringen.  

- brengt extra rente in rekening op het uitgestelde termijnbedrag indien de klant de mogelijkheid krijgt 

geboden om een termijnbetaling uit te stellen.  

- zet structureel een looncessie, deurwaarder, incassobureau in en/of verkoopt structureel vorderingen 

door om (langdurige) betalingsachterstand op te lossen.  

 

  

                                                           
11 Met ‘extra rente’ wordt bedoeld, een rentepercentage bovenop het huidige rentepercentage dat wordt betaald over de 
afgesloten lening. 
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VI. Aflosvrije kredieten en kredieten waarop beperkt wordt afgelost12 

Op basis van de reacties op het onderzoek in voorgaande jaren heeft de AFM geconstateerd dat er bijna geen 

aflosvrije kredieten13 meer worden aangeboden. Kredieten met een contractueel hoger termijnbedrag dat 

grotendeels bestaat uit rente, of kredieten waarvan het aflossingsdeel constant wordt opgenomen, zijn sterk 

vergelijkbaar met een aflosvrij krediet. Dergelijke doorlopende kredieten zouden daarom wat betreft de AFM 

niet moeten worden verstrekt.  

 

Daarnaast verwacht de AFM dat de kredietaanbieders de ontwikkeling van de bestaande portefeuille met 

doorlopende kredieten monitoren. Met het oog op de toekomst, kan er een ongewenste situatie voor de klant 

ontstaan. Bijvoorbeeld in het geval dat de rente gaandeweg oploopt bij kredieten waarop beperkt wordt afgelost 

en de aflossingscomponent daardoor steeds kleiner wordt. De AFM verwacht dat de kredietaanbieder hier een 

actief beleid op voert om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen.  

 

5 

- Bij het afsluiten van een krediet waarop beperkt wordt afgelost worden alle klanten actief 

geïnformeerd over de looptijd van het krediet.  

- Alle klanten met een krediet waarop niet of beperkt wordt afgelost, worden gedurende de looptijd 

van het krediet (minimaal jaarlijks) actief geïnformeerd over het feit dat het uitstaande krediet op 

enig moment zal moeten worden voldaan en dat de op enig moment verplichte aflossing zal leiden 

tot een toename van de maandelijkse verplichtingen. Ook worden de klanten geïnformeerd dat de 

looptijd van het krediet toeneemt bij rentestijging (als de maandtermijn gelijk blijft).  

- Klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost, wordt de 

mogelijkheid geboden om de termijnbetaling te verlagen wanneer zij dienen te gaan aflossen en de 

maandelijkse lasten niet of moeilijk kunnen dragen. 

- De kredietaanbieder heeft een plan ontwikkeld dat erop gericht is om de situatie van bestaande 

klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te verbeteren14. Het 

plan bevat tenminste: heldere en gestructureerde doelstellingen, een duurzame oplossing voor de 

klant die aantoonbaar in diens belang is, beleid gericht op een consistente klantbehandeling, ruimte 

voor maatwerk, een aanpak voor actieve monitoring van klanten waarvan het krediet is 

omgezet/aangepast en ambitieuze tijdslijnen. 

- De kredietaanbieder is gestart met de uitvoering van het plan conform de planning/aanpak en heeft 

daarbij aantoonbaar concrete en substantiële resultaten geboekt. 

                                                           
12 Hiermee wordt gedoeld op klanten die maandelijks niet of nauwelijks aflossen op hun uitstaande kredietsom. Dit betreft 
niet alleen de kredieten waarbij contractueel is bepaald dat de klant slechts rente betaalt, maar bijvoorbeeld ook kredieten 
met een contractueel hoger termijnbedrag dat grotendeels bestaat uit rente. 
13 Hieronder wordt een krediet verstaan waarbij contractueel bepaald is dat daarop niet wordt afgelost. 
14 Onder ‘verbeteren’ wordt verstaan dat klanten met een aflosvrij krediet of krediet waarop beperkt wordt afgelost 
worden geholpen door het krediet om te zetten naar een voor hem of haar passend krediet waarop meer wordt afgelost. 
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4 

- Bij het afsluiten van een krediet waarop beperkt wordt afgelost worden alle klanten actief 

geïnformeerd over de looptijd van het krediet.  

- Alle klanten met een krediet waarop niet of beperkt wordt afgelost, worden gedurende de looptijd 

van het krediet (minimaal jaarlijks) actief geïnformeerd over het feit dat het uitstaande krediet op 

enig moment zal moeten worden voldaan en dat de op enig moment verplichte aflossing zal leiden 

tot een toename van de maandelijkse verplichtingen.  

- Klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost, wordt de 

mogelijkheid geboden om de termijnbetaling te verlagen wanneer zij dienen te gaan aflossen en de 

maandelijkse lasten niet of moeilijk kunnen dragen.  

- De kredietaanbieder heeft een plan ontwikkeld dat erop gericht is om de situatie van bestaande 

klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te verbeteren. Het 

plan bevat tenminste: heldere en gestructureerde doelstellingen, een duurzame oplossing voor de 

klant die aantoonbaar in diens belang is, beleid gericht op een consistente klantbehandeling, ruimte 

voor maatwerk, een aanpak voor actieve monitoring van klanten waarvan het krediet is 

omgezet/aangepast en ambitieuze tijdslijnen.  

- De kredietaanbieder is gestart met de uitvoering van het plan conform de planning/aanpak en heeft 

daarbij aantoonbaar concrete resultaten geboekt. 

3 

- Bij het afsluiten van een krediet waarop beperkt wordt afgelost worden alle klanten actief 

geïnformeerd over de looptijd van het krediet.  

- Alle klanten met een krediet waarop niet of beperkt wordt afgelost, worden gedurende de looptijd 

van het krediet (minimaal jaarlijks) actief geïnformeerd over het feit dat het uitstaande krediet op 

enig moment zal moeten worden voldaan en dat de op enig moment verplichte aflossing zal leiden 

tot een toename van de maandelijkse verplichtingen.  

- De kredietaanbieder heeft een plan ontwikkeld dat erop gericht is om de situatie van bestaande 

klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te verbeteren. Het 

plan bevat tenminste: heldere en gestructureerde doelstellingen, een duurzame oplossing voor klant 

die aantoonbaar in diens belang is, beleid gericht op een consistente klantbehandeling, ruimte voor 

maatwerk, een aanpak voor actieve monitoring van klanten waarvan het krediet is 

omgezet/aangepast en ambitieuze tijdslijnen.  

- De kredietaanbieder is succesvol gestart met de uitvoering van het plan, maar de planning/aanpak 

komt nog onvoldoende tot uitdrukking in de uitvoering dan wel de resultaten blijven enigszins achter 

op de gestelde doelstellingen.  

2 

- Bij het afsluiten van een krediet waarop beperkt wordt afgelost worden alle klanten actief 

geïnformeerd over de looptijd van het krediet. 

- De kredietaanbieder heeft zich ingezet om een plan te ontwikkelen dat erop gericht is om de situatie 

van bestaande klanten met een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te 

verbeteren9. Het plan is onvoldoende uitgewerkt op één of meerdere punten van de bij score 5 

genoemde onderdelen.  

- De kredietaanbieder onderneemt vooralsnog geen actie om de situatie van bestaande klanten met 

een aflosvrij krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te verbeteren en/of heeft nog 

geen concrete resultaten bereikt.  

1 

- Aflosvrije kredieten15 worden door de aanbieder verstrekt.  

- De kredietaanbieder onderneemt geen actie om de situatie van bestaande klanten met een aflosvrij 

krediet of een krediet waarop beperkt wordt afgelost te verbeteren. Evenmin heeft zij een plan dat is 

uitgewerkt op de bij score 5 genoemde onderdelen. 

 

 

  

                                                           
15 Hieronder wordt een krediet verstaan waarbij contractueel bepaald is dat daarop niet wordt afgelost. 
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VII. Persoonlijke lening en doorlopend krediet 

Wanneer een klant een consumptief krediet wenst af te sluiten ter financiering van een object met een 

beperkte levensduur, is een persoonlijke lening in de meeste gevallen meer in het belang van de klant dan een 

doorlopend krediet. In tegenstelling tot een doorlopend krediet weet de klant bij een persoonlijke lening 

precies waar hij aan toe is. Doordat de maandtermijnen en de aflossing daarin vastliggen, zal de klant niet voor 

onaangename verrassingen komen te staan. Indien de klant geen betalingsachterstanden oploopt, zal hij aan 

het einde van de looptijd de gehele lening hebben afbetaald. Bovendien zal de klant minder in de verleiding 

komen om steeds opnieuw te lenen om nieuwe aankopen te financieren, omdat de hoogte van de lening 

vaststaat. 

 

Een goede inventarisatie van de klantbehoefte en een goede uitleg van de voor- en nadelen van de 

verschillende kredietvormen is altijd nodig. De kredietaanbieder zou een beleid moeten hanteren dat erop 

gericht is om het type krediet aan te laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant. Wij gaan er daarbij vanuit 

dat wanneer de persoonlijke lening een volwaardige rol speelt in het adviestraject (of in de 

informatieverstrekking), deze de meerderheid in plaats van een uitzondering in de kredietportefeuille vormt.  

 

5 

- De kredietaanbieder hanteert aantoonbaar een beleid (inclusief een actief ontmoedigingsbeleid) dat 

erop gericht is om het type krediet aan te laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant en stuurt 

daar in de verschillende verkoopkanalen (indien van toepassing) op. 

- De kredietaanbieder monitort klanten die een doorlopend krediet hebben afgesloten, wanneer dit 

niet aansluit bij het bestedingsdoel van die klanten en onderneemt aantoonbaar actie indien dit nodig 

is. 

- De kredietaanbieder wijst klanten met een doorlopend krediet (die nog niet de volledige limiet 

hebben opgenomen) uitsluitend via het maandafschrift dan wel diens online/mobiele omgeving op de 

resterende kredietruimte. De benaderingswijze is neutraal. 

4 

- De kredietaanbieder hanteert aantoonbaar een beleid dat erop gericht is om het type krediet aan te 

laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant en stuurt daar in de verschillende verkoopkanalen 

(indien van toepassing) op.  

- De kredietaanbieder monitort klanten die een doorlopend krediet hebben afgesloten, wanneer dit 

niet aansluit bij het bestedingsdoel van die klanten en onderneemt aantoonbaar actie indien dit nodig 

is of kan aantonen dat hier op korte termijn mee wordt gestart. 

- De kredietaanbieder wijst klanten met een doorlopend krediet (die nog niet de volledige limiet 

hebben opgenomen) uitsluitend via het maandafschrift dan wel diens online/mobiele omgeving op de 

resterende kredietruimte. De benaderingswijze is neutraal. 

3 

- De kredietaanbieder hanteert aantoonbaar een beleid dat erop gericht is om het type krediet aan te 

laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant en stuurt daar in de verschillende verkoopkanalen 

(indien van toepassing) op of kan aantonen dat hier op korte termijn mee wordt gestart.  

- De kredietaanbieder monitort klanten die een doorlopend krediet hebben afgesloten, wanneer dit 

niet aansluit bij het bestedingsdoel van die klanten of kan aantonen dat hier op korte termijn mee 

wordt gestart.  

- De kredietaanbieder wijst klanten met een doorlopend krediet (die nog niet de volledige limiet 

hebben opgenomen) uitsluitend via het maandafschrift dan wel diens online/mobiele omgeving op de 

resterende kredietruimte. De benaderingswijze is neutraal. 

2 

- De kredietaanbieder hanteert aantoonbaar een beleid dat erop gericht is om het type krediet aan te 

laten sluiten bij het bestedingsdoel van de klant en stuurt daar in de verschillende verkoopkanalen 

(indien van toepassing) op of kan aantonen dat hier op korte termijn mee wordt gestart.  

- De kredietaanbieder wijst klanten met een doorlopend krediet (die nog niet de volledige limiet 

hebben opgenomen) via het maandafschrift, de online/mobiele omgeving en/of andere kanalen op de 
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resterende kredietruimte. De benaderingswijze is niet neutraal. Klanten worden impliciet aangezet 

om de resterende ruimte op te nemen.  

1 

- De kredietaanbieder hanteert geen beleid dat erop gericht is om het type krediet aan te laten sluiten 

bij het bestedingsdoel van de klant.  

- De kredietaanbieder wijst klanten met een doorlopend krediet (die nog niet de volledige limiet 

hebben opgenomen) via het maandafschrift, de online/mobiele omgeving en/of andere kanalen op de 

resterende kredietruimte. De benaderingswijze is niet neutraal. Klanten worden expliciet aangezet 

om de resterende ruimte op te nemen. 
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VIII. Rente- en provisiebeleid  

De AFM ontvangt regelmatig signalen dat er verschillende tarieven worden gerekend voor klanten met een 

vergelijkbaar risicoprofiel. De AFM vindt een dergelijk onderscheid ongewenst en niet in het belang van de 

klant. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van een hoger krediet tegen een lagere rente. Dit kan tot gevolg 

hebben dat klanten geneigd zijn een krediet af te sluiten dat hoger is dan nodig voor hun bestedingsdoel.  

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten (ook) aanbiedt via het intermediaire kanaal, is het gelet op 

het dienen van het klantbelang, niet gewenst dat de hoogte van het provisiepercentage afhankelijk is van de 

hoogte van (het rentepercentage behorende bij) het afgesloten krediet. Tevens is het niet in het belang van de 

klant als het provisiepercentage afhankelijk is van de hoogte en/of het aantal uitstaande kredieten van de 

bemiddelaar. Daarnaast acht de AFM het, in het kader van het dienen van het belang van de klant, onwenselijk 

wanneer de bemiddelaar kan kiezen uit verschillende rentepercentages. Wanneer dat toch het geval is, is de 

enig passende verklaring hiervoor dat er meer werk is/wordt verzet voor een klant. In deze gevallen is het van 

belang dat de bandbreedtes van deze rentepercentages beperkt en uitlegbaar aan de klant zijn. Verder is het 

wenselijk dat de kredietaanbieder hier aantoonbaar van op de hoogte is. 

 

5 

De kredietaanbieder: 

- hanteert zowel voor bestaande klanten als nieuwe klanten dezelfde rentetarieven indien deze 

klanten hetzelfde risicoprofiel hebben. 

- hanteert geen actietarieven16. 

- rekent voor grotere kredieten geen lagere rentetarieven dan voor kleinere kredieten met dezelfde 

voorwaarden voor klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien er toch verschillende tarieven 

worden berekend dan is dit verschil goed uitlegbaar. Daarnaast hanteert de kredietaanbieder een 

beleid dat voorkomt dat klanten een hogere kredietlimiet nemen om voor het daadwerkelijke 

benodigde krediet een lager rentetarief te kunnen krijgen. 

- past alleen tussentijdse renteverhogingen toe op basis van fundingkosten17. 

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten aanbiedt via het intermediaire kanaal: 

- De hoogte van het provisiepercentage is niet afhankelijk van de hoogte van (het rentepercentage 

behorende bij) het afgesloten krediet en/of van het aantal uitstaande kredieten van de bemiddelaar.  

- De bemiddelaar heeft niet de keuze uit verschillende rentepercentages/provisies. 

4 

De kredietaanbieder: 

- hanteert voor zowel bestaande klanten als nieuwe klanten dezelfde rentetarieven indien deze 

klanten hetzelfde risicoprofiel hebben. 

- hanteert geen actietarieven. 

- rekent voor grotere kredieten geen lagere rentetarieven dan voor kleinere kredieten met dezelfde 

voorwaarden voor alle klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien er toch verschillende 

tarieven worden berekend dan is dit verschil goed uitlegbaar. 

- past alleen tussentijdse renteverhogingen toe op basis van fundingkosten.  

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten aanbiedt via het intermediaire kanaal: 

- De hoogte van het provisiepercentage is niet afhankelijk van de hoogte van (het rentepercentage 

behorende bij) het afgesloten krediet en/of van het aantal uitstaande kredieten van de bemiddelaar.  

- De bemiddelaar heeft alleen de keuze uit verschillende provisies/rentepercentages wanneer meer 

tijd is geïnvesteerd in een klant en dit aantoonbaar is richting de kredietaanbieder. Hierbij is de 

                                                           
16 Onder een actietarief verstaan wij een tijdelijk goedkoper tarief voor nieuwe klanten. Deze klanten kunnen gedurende 
een tijdelijke periode gebruik maken van een goedkoper tarief, of nieuwe klanten betalen bij het aangaan van een 
kredietovereenkomst gedurende een tijdelijke periode minder rente.  
17 De inkoopkosten van het geld, inclusief eventuele liquiditeitsopslagen. 
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bandbreedte beperkt en uitlegbaar aan de klant. De kredietaanbieder monitort dit en stuurt hier 

actief op.  

3 

 De kredietaanbieder: 

- hanteert voor zowel bestaande klanten als nieuwe klanten dezelfde rentetarieven indien deze 

klanten hetzelfde risicoprofiel hebben. 

- hanteert voor nieuwe klanten weliswaar een actietarief, maar volgt daarbij wel de richtlijnen rondom 

informatieverstrekking18. 

- rekent voor grotere kredieten geen lagere rentetarieven dan voor kleinere kredieten met dezelfde 

voorwaarden voor alle klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien er toch verschillende 

tarieven worden berekend dan is dit verschil goed uitlegbaar. 

- past alleen tussentijdse renteverhogingen toe op basis van fundingkosten. 

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten aanbiedt via het intermediaire kanaal: 

- De hoogte van het provisiepercentage is niet afhankelijk van de hoogte van (het rentepercentage 

behorende bij) het afgesloten krediet en/of van het aantal uitstaande kredieten van de bemiddelaar.  

- De bemiddelaar heeft alleen de keuze uit verschillende provisies/rentepercentages wanneer meer 

tijd is geïnvesteerd in een klant. Hierbij is de bandbreedte beperkt en uitlegbaar aan de klant. De 

kredietaanbieder monitort dit (nog) niet, maar zal hiermee op korte termijn starten.  

2 

De kredietaanbieder: 

- hanteert voor zowel bestaande klanten als nieuwe klanten dezelfde rentetarieven indien deze 

klanten hetzelfde risicoprofiel hebben. 

- hanteert voor nieuwe klanten een actietarief en voldoet niet aan de richtlijnen rondom 

informatieverstrekking. 

- rekent voor grotere kredieten geen lagere rentetarieven dan voor kleinere kredieten met dezelfde 

voorwaarden voor alle klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien er toch verschillende 

tarieven worden berekend, is dit verschil niet goed uitlegbaar. 

- Past tussentijdse renteverhogingen toe, anders dan op basis van fundingkosten. 

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten aanbiedt via het intermediaire kanaal: 

- De hoogte van het provisiepercentage is beperkt afhankelijk van de hoogte van (het rentepercentage 

behorende bij) het afgesloten krediet en/of van het aantal uitstaande kredieten van de bemiddelaar. 

- De bemiddelaar heeft de keuze uit verschillende provisies/rentepercentages. Hierbij is de 

bandbreedte beperkt en uitlegbaar aan de klant.  

1 

De kredietaanbieder: 

- hanteert voor klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel niet dezelfde rentetarieven. 

- hanteert voor nieuwe klanten een actietarief en voldoet niet aan de richtlijnen rondom 

informatieverstrekking. 

- rekent voor grotere kredieten geen lagere rentetarieven dan voor kleinere kredieten met dezelfde 

voorwaarden voor alle klanten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Indien er toch verschillende 

tarieven worden berekend, is dit verschil niet goed uitlegbaar. 

- Past tussentijdse renteverhogingen toe, anders dan op basis van fundingkosten. 

 

Indien de kredietaanbieder consumptieve kredieten aanbiedt via het intermediaire kanaal: 

- De hoogte van het provisiepercentage is afhankelijk van de hoogte van (het rentepercentage 

behorende bij) het afgesloten krediet en van het aantal uitstaande kredieten van de bemiddelaar. 

- De bemiddelaar heeft de keuze uit verschillende provisies/rentepercentages, waarbij de bandbreedte 

niet beperkt is.  

 

                                                           
18 artikel 53, lid 6 BGfo Wft.   
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