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(Stb. 1972,399) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-CRM 
S-Just 
S-Fin 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van de Wet op het consumptief geldkrediet (Stb. 1972,399). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 22 mei 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat regelen 

kunnen worden gesteld ter zake van de betaling van provisie aan de krediet-
bemiddelaar en dat het tevens wenselijk is de voor kredietgevers geldende 
regelen betreffende de prospectus en andere wijzen van aanbieding van kre-
dieten ook te doen gelden voor kredietbemiddelaars alsmede misbruiken op 
het terrein van de schuldbemiddeling tegen te gaan, en dat het met het oog 
daarop noodzakelijk is de Wet op het consumptief geldkrediet en de Wet op 
de economische delicten te wijzigen; 

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet op het consumptief geldkrediet (Stb. 1972,399) wordt gewijzigd 
als volgt: 
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A 

Aan artikel 42 wordt een derde lid toegevoegd, luidende als volgt: 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld 

terzake van de beloning of vergoeding, in welke vorm ook, te betalen aan de 
kredietbemiddelaar ter zake van het verlenen van bemiddeling tot het afslui-
ten van een overeenkomst van kredietverlening, alsmede ter zake van de 
wijze van uitbetaling daarvan. 

B 

Artikel 43, eerste en tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
1. ledere kredietgever is gehouden kosteloos een prospectus verkrijgbaar 

te stellen, waarbij hij met betrekking tot bekendmaking van de voorwaarden 
waaronder hij bereid is overeenkomsten van kredietverlening te sluiten de 
door Onze Minister te stellen regelen in acht neemt. Gelijke regelen kunnen 
door Onze Minister worden gesteld voor de gevallen waarin kredieten op 
een andere wijze dan door middel van een prospectus worden aangeboden. 

2. ledere kredietbemiddelaar als bedoeld in artikel 42, tweede lid, is ge-
houden kosteloos een prospectus verkrijgbaar te stellen, waarbij hij met be-
trekking tot bekendmaking van de voorwaarden waaronder de kredietgever, 
voor wie hij bemiddelt, bereid is overeenkomsten van kredietverlening te 
sluiten de door Onze Minister te stellen regelen in acht neemt. Gelijke rege-
len kunnen door Onze Minister worden gesteld voor de gevallen waarin kre-
dieten op een andere wijze dan door middel van een prospectus worden 
aangeboden. 

C 

Na hoofdstuk III wordt een nieuw hoofdstuk IIIA ingevoegd, luidende als 
volgt: 

HOOFDSTUK IIIA. SCHULDBEMIDDELING 

Artikel 48a 

1. Schuldbemiddeling is verboden. 
2. Onder schuldbemiddeling wordt verstaan het in de uitoefening van een 

bedrijf, anders dan door het aangaan van een overeenkomst van kredietver-
lening, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een rege-
ling met betrekking tot iemands bestaande schuldenlast, geheel of gedeelte-
lijk voortvloeiend uit een of meer overeenkomsten van kredietverlening dan 
wel afbetalingstransacties in de zin van artikel 1 van de Wet op het afbeta-
lingsstelsel 1961. 

Artikel 48b 

1. Het in artikel 48a bedoelde verbod is niet van toepassing op schuldbe-
middeling 

a. om niet; 
b. door gemeenten en gemeentelijke voorschotbanken; 
c. door natuurlijke personen of rechtspersonen, door Ons bij algemene 

maatregel van bestuur aan te wijzen. 
2. De in het eerste lid bedoelde personen en instellingen die zich bezig 

houden met schuldbemiddeling doen hiervan opgave aan Onze Minister. 
Aan de hand van deze opgaven doet Onze Minister een lijst opstellen en bij-
houden van deze personen en instellingen. Deze lijst ligt op het departement 
vooreen ieder ter inzage. Zij wordt ten minste éénmaal per twee jaren in de 
Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt. 
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3. De vergoeding voor de in het eerste lid onder b en c bedoelde personen 
en instellingen voor schuldbemiddeling bedraagt ten hoogste een door On-
ze Minister te bepalen percentage van het bedrag van de schulden voor zo-
ver daaromtrent een regeling tot stand is gekomen, doch in elk geval niet 
meer dan de kosten van de bemiddeling. Onze Minister kan voor de vergoe-
ding een maximumbedrag vaststellen. Indien geen regeling tot stand is ge-
komen, mag geen vergoeding in rekening worden gebracht. 

In artikel 55, eerste lid, wordt in plaats van «artikel 6, eerste lid» gelezen: 
de artikelen 6, eerste lid, en 48a. 

In artikel 55, tweede lid, wordt na «42, eerste lid» ingevoegd: 43, tweede 
lid. 

ARTIKEL II 

In artikel I onder 3° van de Wet op de economische delicten wordt de ver-
melding van de Wet op het consumptief geldkrediet gelezen als volgt: 

de Wet op het consumptief geldkrediet, de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste 
en tweede lid, 18, tweede lid, 25, vijfde en zesde lid, 26,34,42, eerste lid, 43, 
tweede lid, 44,.48a en 52. 

ARTIKEL III 

Het bepaalde in de artikelen 48a en 48b van de Wet op het consumptief 
geldkrediet is niet van toepassing op schuldbemiddeling die bestaat in nako-
ming van overeenkomsten tot het verlenen van schuldbemiddeling die zijn 
aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wet. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 

De Minister van Financiën, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16 215, nrs. 1-3 3 



: 


