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Voorwoord
Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet.
Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst zelf beschouwd worden.
De standpunten in deze brochure worden gegeven onder voorbehoud van de soevereine
beoordelingsmacht van de nationale en Europese hoven en rechtbanken. De FOD houdt
zich het recht voor deze standpunten in functie van de ontwikkelingen in rechtspraak en
rechtsleer eenzijdig te wijzigen.
Deze brochure wordt ter consultatie voorgelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid
hebben om hun mening en eventuele opmerkingen via volgend e-mailadres mee te delen:
SFIN@economie.fgov.be
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I.1. HET CONSUMENTENKREDIET, WAT IS DAT?
1.1. Wat is een consumentenkrediet?
Een consumentenkrediet is een krediet dat aan een consument toegekend wordt, d.w.z. een
natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft, die voornamelijk met een privédoel voor ogen
handelt en die het krediet gebruikt om een roerend goed (zoals een auto of televisie) of een dienst
(zoals de organisatie van een huwelijk) te kopen of, meer in het algemeen, om een privé-uitgave
te financieren (bv. belastingen betalen).
Kredieten die aan rechtspersonen worden toegekend, d.w.z. aan ondernemingen, vzw’s, ...
worden niet beschouwd als consumentenkredieten in de zin van de wet. Ook kredieten die
aan natuurlijke personen worden toegekend in het kader van hun beroepsactiviteiten (zoals
handelaars, zelfstandigen en ambachtslui) zijn geen consumentenkredieten.
Wanneer de natuurlijke persoon niet alleen in het kader van zijn beroepsactiviteiten handelt, maar
ook een privédoel voor ogen heeft, zal het krediet als een consumentenkrediet gelden, wanneer
het beroepsmatig gebruik ervan bijzaak is en het privédoel hoofdzaak. Wanneer een handelaar
dus een auto op krediet koopt, die hij hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt (om op vakantie
te gaan, de kinderen van school af te halen, boodschappen te doen, enz.), en wanneer hij die
af en toe gebruikt om bv. leveringen te verrichten, zal het krediet als een consumentenkrediet
beschouwd worden en zal hij de door de wet voorziene bescherming genieten.
De kredietgever zal moeten aantonen dat boek VII van het Wetboek van economisch recht niet
van toepassing is.
Er is een duidelijk verschil tussen het consumentenkrediet en het hypothecair
krediet dat gebruikt wordt om de aankoop van een onroerend goed of de
instandhouding ervan te financieren. Om het aldus geleende bedrag te
waarborgen, vraagt de kredietgever nl. om een hypotheek op het goed – bv.
een huis of een appartement – te vestigen. Als de consument zijn maandelijkse
termijnen niet betaalt, dan zal de kredietgever beslag kunnen leggen op het
goed in kwestie en dit kunnen verkopen om het geleende geld terug te krijgen.
Nuttige link: voor meer informatie over het hypothecair krediet verwijzen we u graag naar
> www.notaris.be.
De hypothecaire kredieten aan consumenten zijn onderworpen aan de controle van de FSMA. Voor al uw
vragen, moeilijkheden,… kunt u zich tot haar richten (www.fsma.be).
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1.2. Welke verschillende consumentenkredietformules
bestaan er?
Een consumentenkrediet kan verschillende vormen aannemen:
•	een lening op afbetaling: lening met een bepaalde looptijd en vaste maandelijkse termijnen ;
Voorbeeld: ik leen 10.000 EUR op 1 januari 2012 die ik vóór 31 oktober 2012 moet

terugbetalen door maandelijks 1.000 EUR af te betalen, te vermeerderen met interesten
en kosten.
•	
een verkoop op afbetaling: verkoop van een goed of een dienst waarvan de prijs in
maandelijkse schijven wordt betaald ;
Voorbeeld: ik koop een auto op 1 januari 2012 voor 10.000 EUR die ik in 10 maandelijkse
termijnen moet betalens.
•	een financieringshuur: overeenkomst voor de huur van een goed, met de mogelijkheid om
het goed in kwestie aan te kopen (aankoopoptie) ;
Voorbeeld: ik huur 9 maanden lang een auto en na afloop van de huurtermijn kan ik het
voertuig kopen tegen betaling van een prijs (aankoopoptie) die vanaf het begin van de
6

huurtermijn vastgelegd werd.
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•	een kredietopening: geldreserve die gebruikt kan worden in functie van de behoeften van de
kredietnemer, vaak door middel van een kaart ;
Voorbeeld: ik vraag mijn bank om mij 5.000 EUR te lenen, een bedrag dat ik voor verschillende
privédoeleinden zal kunnen gebruiken (zoals aankoop van cadeaus en vakanties).
•	een overbruggingskrediet: krediet waarbij er gedurende een korte periode middelen worden
voorgeschoten in afwachting van de ontvangst van een aanzienlijk bedrag. Het kan in één
keer terugbetaald worden;
Voorbeeld: mijn gezin breidt uit en ik wil mijn motor verkopen om een gezinswagen aan
te schaffen. Totdat ik mijn motor verkocht heb, leen ik geld van mijn bank om de auto te
kunnen kopen. Eenmaal mijn motor verkocht is, zal ik mijn lening kunnen terugbetalen.
•	een geoorloofde debetstand op een rekening: het betreft hier een bijzondere vorm van
kredietopening die de consument toelaat om op zijn zichtrekening onder nul te gaan, wanneer
hij betalingen in een winkel verricht, geld afhaalt aan een bankautomaat, overschrijvingen
doet, enz. en niet of niet meer over geld op zijn rekening beschikt.

1.3. Wie kan mij een consumentenkrediet toekennen?
7

Alleen een kredietgever die van deze activiteit zijn beroep gemaakt heeft, kunt u
een consumentenkrediet toekennen. Dat op zich volstaat echter niet, want hij moet
eerst van de FOD Economie een specifieke toelating krijgen, die ‘erkenning’ wordt
genoemd.
Gelden in het bijzonder als kredietgevers: banken, aan autoverkopers gekoppelde
financieringsmaatschappijen of supermarkten die u een financiering aanbieden,
maatschappijen die u kredietkaarten of vergelijkbare kredietmiddelen ter
beschikking stellen, enz. Zelfs de sociale dienst van uw werkgever kan, voor zover
hij aan werknemers leningen toekent, als een kredietgever beschouwd worden.
In tal van gevallen zal de persoon waarmee u contact hebt, echter niet de kredietgever
maar een bemiddelaar zijn. Dat kan bv. de verkoper zijn, bij wie u een goed wilt
kopen, of een makelaar die consumentenkredieten (alsook vaak hypothecaire
kredieten of verzekeringsproducten) van verschillende kredietgevers aanbiedt en
die van deze activiteit zijn beroep gemaakt heeft. Ook deze activiteit als bemiddelaar
is gereglementeerd.

I.2.	WAT ZIJN MIJN RECHTEN VÓÓR HET SLUITEN VAN
EEN KREDIETOVEREENKOMST? WAT ZIJN MIJN
PLICHTEN? WAT ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN
VAN DE KREDIETGEVER?
1.4. Welke gegevens moet de kredietgever verzamelen
vooraleer hij mij eventueel een krediet toekent?
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Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever de elementen verzamelen die hem
toelaten te oordelen over uw terugbetalingscapaciteit (kredietwaardigheid).
De kredietgever of de kredietbemiddelaar zult u dus verschillende vragen stellen, die hem een
beeld bezorgen van uw financiële situatie: wat zijn uw inkomsten, uw lasten, hebt u nog andere
kredieten, bent u getrouwd, woont u samen of bent u alleenstaande, hebt u kinderen ten laste,
bent u eigenaar van uw woning of huurt u die, enz. De kredietgever of de kredietbemiddelaar mag
u daarbij echter niets vragen over uw ras, uw etnische afkomst, uw seksualiteit, uw politieke,
filosofische of religieuze standpunten of activiteiten, uw lidmaatschap van een vakbond of een
ziekenfonds.
U bent er op uw beurt toe verplicht om correct en oprecht op deze vragen te antwoorden.
De kredietgever zal ook de gegevens in zijn bezit onderzoeken, bv. of u al klant bent, en zal bij
betalingsmoeilijkheden overleg plegen met zijn partners of met zijn verzekeraar.

«

»

De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

Verder moet de kredietgever de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank
van België raadplegen. Deze Centrale bevat de gegevens van alle lopende contracten van de
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend. De databank
in kwestie identificeert ook de wanbetalers, d.w.z. de personen die hun kredieten niet hebben
terugbetaald.
Het is dus op basis van al deze door hem verzamelde inlichtingen dat de kredietgever beslist om
u al dan niet een krediet te verlenen. Als hij van mening is dat u niet in staat bent om het terug te
betalen, moet hij u het gevraagde krediet weigeren.

1.5. Welke gegevens moet ik bezorgen bij het indienen van
mijn kredietaanvraag?
U moet de kredietgever informatie bezorgen over uw financiële mogelijkheden en over het
project dat u met het krediet wilt realiseren.
De kredietgever is trouwens verplicht om u vragen te stellen, aan de hand waarvan hij zich een
beeld kan vormen van uw terugbetalingscapaciteit (zie vraag nr. 1.4.) en om u te adviseren bij de
keuze van kredietformule, o.m. gelet op de aard van het project dat u wenst te realiseren met het
krediet (zie vraag nr. 1.7.).
U bent er op uw beurt toe verplicht om correct en oprecht op deze vragen te antwoorden.
Anderzijds hoeft u geen andere informatie te geven dan wat de kredietgever u vraagt, voor zover
uw antwoord natuurlijk correct en oprecht blijft..
Voorbeeld: als de kredietgever u vraagt of u werk hebt, kunt u simpelweg ja antwoorden,
wanneer dat inderdaad zo is. Als op dat ogenblik echter uw opzegtermijn loopt, heeft het
niet meedelen van dit feit aan de kredietgever als gevolg dat uw antwoord niet correct is
omdat het onvolledig is.

1.6. Welke informatie moet de kredietgever mij bezorgen
vóór ik het contract onderteken?
De kredietgever (bv. een bank) en de kredietbemiddelaar (bv. een kredietmakelaar, een
autoverkoper, enz.) moeten u een document bezorgen, op papier of op een duurzame drager (bv.
een mail), met als naam ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ of ‘SECCI’.
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Dit informatiedocument is bedoeld om u toe te laten de verschillende kredietvoorstellen
gemakkelijker met elkaar te vergelijken en op die manier niet alleen de concurrentie te laten
spelen, maar ook een geïnformeerde beslissing te nemen.
Het SECCI-formulier moet opgesteld zijn in functie van de voorkeuren en de informatie die u
meedeelde en op basis van het bij wet vastgelegde model.
Verder kunt u de kredietgever of de kredietbemiddelaar ook vragen om u – gratis – een ontwerp
van kredietovereenkomst te bezorgen.
Daarbij mogen de kredietgever en de kredietbemiddelaar zich niet beperken tot het u
overhandigen van deze documenten. Ze moeten ze ook toelichten.
Al deze informatie en uitleg moeten u in staat stellen om in het bijzonder de volgende vragen
te beantwoorden: is het krediet dat mij voorgesteld wordt, wel degelijk aangepast aan mijn
plannen? Wanneer moet ik welk bedrag terugbetalen? Zal ik dit krediet kunnen terugbetalen?
Wat gebeurt er als ik het niet kan terugbetalen?
10

Aangezien het SECCI-formulier bedoeld is om u toe te laten verschillende offertes met elkaar te
vergelijken, moet u het vóór het sluiten van de kredietovereenkomst krijgen. Bijgevolg kunnen
de kredietgever en de bemiddelaar niet van u eisen dat u onmiddellijk de kredietovereenkomst
ondertekent, zonder u vooraf het SECCI-formulier te hebben bezorgd.
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1.7. Moet de kredietgever mij raad geven?

Ja, de kredietgever moet u raad geven.
Na u ondervraagd te hebben over uw financiële situatie en het doel van het krediet (aankoop
van een auto, een vaatwasser, een smartphone, financiering van een vakantie, enz.), moet de
kredietgever oordelen of het gepast is u een krediet toe te kennen.
Als hij beslist om u een krediet te verlenen, moet hij in de kredieten die hij voorstelt het type
van krediet (zoals lening op afbetaling of kredietopening) en het bedrag vermelden die het beste
tegemoetkomen aan uw financiële situatie en het doel van het krediet.
Als de kredietgever u niet of slecht adviseert, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

1.8. Heb ik recht op een krediet? Kan de kredietgever mij het
krediet weigeren?
U hebt geen recht op een krediet. Een kredietgever kan altijd om verschillende redenen
beslissen om het krediet te weigeren, bv. omwille van een ontoereikend loon in verhouding tot de
maandelijkse termijnen die u zult moeten terugbetalen of het bestaan van andere kredieten die
bij deze kredietgever of bij een andere werden gesloten. Veder moet u ook dit weten: wanneer u
een wanbetaling(en) geregistreerd heb in de Centrale voor een totaal achterstallig bedrag van
meer dan 1.000 euro in het kader van een consumentenkrediet die niet werd afgelost dan kan
een kredietgever met u geen nieuwe kredietovereenkomst sluiten. In de andere gevallen van
een niet-afgeloste wanbetaling kan een kredietgever slechts een nieuwe kredietovereenkomst
sluiten mits een bijzondere motivering in het kredietdossier.
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Wanneer de kredietgever u het gevraagde krediet weigert, mag hij u om
geen enkele vergoeding vragen, behalve voor de kosten om de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren, ook de Centrale genoemd, te raadplegen.
In geval van weigering van het krediet moet de kredietgever u gratis meedelen welke verschillende
databanken (die ‘bestanden’ worden genoemd) hij raadpleegde, alsook de namen en adressen
van de verantwoordelijken van deze bestanden. Zodoende kunt u aan de verantwoordelijke van
het bestand (die de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ wordt genoemd) vragen om u gratis
de informatie in zijn bezit te bezorgen.
Als u daarbij vaststelt dat de gegevens (of een deel ervan) die door de verantwoordelijke voor het
bestand werden meegedeeld, niet kloppen, kunt u hem vragen om ze te corrigeren.
Wat de gegevens betreft die de Centrale bevat, hebt u eveneens het recht om hiervan gratis op
één van de volgende drie manieren kennis te nemen:
•	de Centrale zelf aanschrijven en bij uw verzoek een fotokopie voegen van de beide kanten van
uw identiteitskaart (het antwoord zult u dan enkele dagen later ontvangen);
12

•	u aanbieden bij één van de loketten van de Nationale Bank van België om meteen de
gevraagde inlichtingen in te winnen (de adressen van de loketten vindt u op de website van de
Nationale Bank van België www.nbb.be);
•	surfen naar de website van de Centrale en een elektronische identiteitskaartlezer gebruiken
(voor meer uitleg over deze manier van raadpleging verwijzen we u graag naar de website van
de Nationale Bank van België www.nbb.be).
Meer informatie en advies over uw rechten en de manier waarop u de correctie van gegevens die
u aanbelangen kan eisen, vindt u op de website van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

«

»

De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

I.3 WELKE KREDIETOVEREENKOMST KIEZEN, TEGEN
WELKE INTEREST EN MET WELKE WAARBORGEN?
1.9. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende types
van krediet? Moet ik voor de aankoop van een bepaald goed
voor een lening op afbetaling of een kredietopening kiezen?
SOORT VAN

VOORDELEN

NADELEN

KREDIET
Lening op

Voorbeeld: u wenst renovatiewerken aan uw woning te financieren

afbetaling

U kent op voorhand de looptijd van het

Het terug te betalen

krediet en het maandelijks terug te betalen

bedrag en de looptijd

bedrag..

liggen vast. U moet het

U weet precies hoeveel u betaalt en u kent

voorziene bedrag op de

op voorhand de totale kost van het krediet.

afgesproken datums

Boven 5.000 € zijn de maximumtarieven van

terugbetalen.

een lening op afbetaling minder hoog dan

De kredieten voor een

die van een kredietopening.

bedrag lager dan 1.250€

Tip: om renovatiewerken aan uw woning

zijn over het algemeen

te financieren kan een hypothecaire

duurder aangezien

lening interessanter zijn op het vlak van

het toegepaste tarief

rentevoeten en fiscale voordelen.

meestal gelijk is aan de
maximumtarieven zoals
voorzien in de wet (zie
vraag n° 1.10.).

Verkoop op

Voorbeeld: u koopt in de supermarkt een televisietoestel via een krediet

afbetaling

dat u door de supermarkt toegekend werd.
U wenst een duidelijk geïdentificeerd goed

Het terug te betalen

of een duidelijk geïdentificeerde dienst te

bedrag en de looptijd

kopen.

liggen vast. U moet de

U kent op voorhand de looptijd van het

voorziene bedragen op

krediet en het maandelijks terug te betalen

de afgesproken datums

bedrag.

terugbetalen.

U weet precies hoeveel u betaalt en u
kent op voorhand de totale kost van het
krediet. Het tarief kan interessant zijn want
de kredietgever kan over een zekerheid
beschikken.
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Bij de aankoop van een televisietoestel
kan het contract bijvoorbeeld een
“eigendomsvoorbehoud” bevatten, d.w.z.
een clausule die ertoe strekt dat u
slechts eigenaar van het televisietoestel
wordt wanneer u het krediet volledig
hebt terugbetaald. Hiermee beperkt de
kredietgever het risico aangezien hij het
toestel gewoon kan terugnemen als u niet
betaalt. Dit laat hem toe een lager tarief
voor te stellen.
Huur-koop

Voorbeeld: u wilt een nieuw voertuig kopen maar u wilt er niet
noodzakelijk de eigenaar van worden.
Het tarief is laag.

Op het einde van het
krediet bent u niet de
eigenaar van het door het
krediet beoogde goed.
Als u er de eigenaar van

14

wil worden moet u een
bijkomend bedrag betalen
dat men de restwaarde
noemt.
Kredietopening

Voorbeeld: U wenst voor onverwachte uitgaven over een spaarpotje te
beschikken.
Er is slechts sprake van één contract. U

Het is vaak moeilijk

moet dus geen nieuwe aanvraag indienen

de totale kost van het

wanneer u geld nodig hebt.

krediet te bepalen

U geniet bijgevolg een zekere vrijheid t.o.v.

aangezien de uit te voeren

de kredietgever en u kunt de kredietopening

berekeningen ingewikkeld

gebruiken wanneer u dat wenst.

zijn. Bovendien worden
er soms kosten
aangerekend zonder dat
u het doorhebt. De kost
van een kredietkaart is
hoger dan die voor andere
gewone bankkaarten (bv.
Bancontact).
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Het maximumtarief is
vaak hoger wanneer de
kredietopening een kaart
omvat dan wanneer dat
niet zo is.
U bent er sneller toe
geneigd opnieuw te lenen
aangezien u het krediet
vrij kan gebruiken en
omdat het maandelijks
terug te betalen bedrag
lager is dan bij een lening/
verkoop op afbetaling.
De keuze tussen het ene of het andere type van krediet hangt af van uw bedoeling. Wenst u een
televisietoestel, een nieuwe ingerichte keuken of een voertuig aan te kopen? In dat geval hebt u
ongetwijfeld geopteerd voor een lening/verkoop op afbetaling.
Het is in ieder geval steeds aangewezen meerdere voorstellen te vragen en ze te vergelijken.

1.10. Staat het de kredietgever vrij om de debetrente en
kosten te bepalen?
LHet staat de kredietgever in principe vrij om de debetrente en kosten te bepalen. Die vrijheid
wordt echter wel ingeperkt door het bestaan van maximumtarieven in functie van het type van
krediet en het beoogde bedrag. Deze maximumtarieven kunt u raadplegen op de website van
de FOD Economie (http://economie.fgov.be/nl/consument/consumentenkrediet/Kredietkosten/
Maximale_tarieven/).
Om de totale kostprijs van het krediet voor de consument uit te drukken, wordt het JKP,
d.w.z. het jaarlijkse kostenpercentage gebruikt. Aan de hand van een wiskundige formule
worden daarbij in principe alle kosten (zoals dossierkosten, beheerkosten, commissies voor
de kredietbemiddelaars, kredietkaartkosten en verzekeringskosten) en interesten die u moet
betalen om daadwerkelijk over het krediet te beschikken, vertaald in een percentage
Sommige kosten (zoals notariskosten en verwijlinteresten bij niet-naleving
van uw verplichtingen) maken geen deel uit van de kostprijs van het krediet en
worden bijgevolg niet meegerekend in het JKP.
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De interesten die u verschuldigd bent bij laattijdige terugbetaling van het krediet, worden in de
overeenkomst vastgelegd. Doorgaans gaat het om de rentevoet van het krediet die vermeerderd
wordt met een bepaald percentage. De wet beperkt die vermeerdering tot maximaal 10 %.

1.11. Hoe kan ik er absoluut zeker van zijn dat ik het beste
tarief heb gekregen?
U kunt er absoluut zeker van zijn dat u het beste tarief hebt gekregen door de tarieven die
verschillende kredietgevers aanbieden, te vergelijken. U moet de concurrentie dus laten spelen.
Verder kunt u zich ook richten tot een sociale kredietgever die als doel heeft om kredieten
te verstrekken aan consumenten in kwetsbare situaties, die een laag inkomen hebben of die
uitgesloten zijn van het banksysteem, of die bv. een specifiek project voor ogen hebben, zoals de
renovatie van een woning met het oog op het realiseren van energiebesparingen. Onder bepaalde
voorwaarden kan deze kredietgever renteloze consumentenkredieten of consumentenkredieten
tegen gunstigere voorwaarden toekennen dan degene die u bij andere kredietgevers kunt bekomen.
De lijst van de sociale kredietgevers vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst
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Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://economie.fgov.be.

1.12. Kan de kredietgever waarborgen (zekerheid) eisen?
Ja, de kredietgever kan waarborgen vragen, die hem toelaten betaald te worden als de consument
niet terugbetaalt.

Het bestaan van een waarborg moet duidelijk aangegeven worden
Het bestaan van een waarborg en de aard ervan (zoals een borgstelling of een codebiteurschap)
moet vermeld worden in het SECCI-formulier en in de kredietovereenkomst.
Een borgstelling is een verbintenis die een derde met zijn volledig patrimonium aangaat en die
ertoe strekt te betalen als de consument dat niet doet. Het codebiteurschap is een verbintenis
die een derde met zijn volledig patrimonium aangaat en die ertoe strekt gelijktijdig met de
consument te betalen, alsof hij als het ware de consument is. Het houdt bijgevolg minder risico
in borg te zijn dan codebiteur: de borg moet immers slechts betalen als de consument dat niet
doet terwijl de codebiteur, ongeacht of de kredietgever reeds aan de consument gevraagd heeft
te betalen, moet betalen.

Een waarborg kan zowel door de consument zelf als door een derde gegeven worden
De consument kan zelf waarborgen geven (bv. hij geeft iets in pand. Als de verkoopprijs hiervan
niet volstaat om de kredietgever volledig terug te betalen, dan zal de kredietgever alsnog bij
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de consument aankloppen) of een derde kan waarborgen geven, d.w.z. iemand anders dan de
consument.

De waarborg die een derde geeft, kan verschillende vormen aannemen
De waarborg die een derde geeft, kan een welbepaald goed zijn. Als de consument niet
terugbetaalt, dan zal de kredietgever dat goed kunnen verkopen en de verkoopprijs kunnen
gebruiken om zichzelf terug te betalen. Als de verkoopprijs niet volstaat om de kredietgever
terug te betalen, kan de kredietgever niets extra vragen van de derde, omdat zijn waarborg
beperkt bleef tot de waarde van het goed.

Aangezien de borg een bepaalde verplichting aangaat, wordt de persoon die zich
borg stelt beschermd
Vaak is de gevraagde waarborg een borgstelling. Het risico dat de derde (“de borg”) neemt is erg
groot, omdat de kredietgever van hem kan eisen dat hij het volledig openstaand saldo van het krediet
terugbetaalt en indien nodig daartoe al zijn goederen verkoopt.
Aangezien de verbintenis die de borg aangaat, risicovol is, bestaan er verschillende maatregelen ter
bescherming van de borg:
•	de borgstellingsovereenkomst moet van de kredietovereenkomst gescheiden zijn. Dit laat toe
om de aandacht van de borg op de ernst van zijn verbintenis te vestigen;
•	de borgstellingsovereenkomst moet meerdere precieze vermeldingen bevatten: de looptijd
van de kredietovereenkomst en de duur van de waarborg die niet meer dan 5 jaar mag
bedragen als de kredietovereenkomst een onbepaalde duur heeft. Een verlenging is slechts
mogelijk voor zover de persoon die zich borg stelt hiermee akkoord gaat. Het bedrag van de
waarborg moet eveneens gepreciseerd worden;
•	de borg moet met de hand de volgende vermelding schrijven: “door mij borg te stellen voor
… voor de som beperkt tot… (in cijfers) als dekking voor de betaling van de hoofdsom en
interesten voor een duur van…, verbind ik mij ertoe aan de schuldeiser van… de verschuldigde
sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten, indien en in de mate dat… er niet
zelf aan heeft voldaan”;
•	de beperking van de interesten die betaald moeten worden door de borg: de interesten die de
borg moet betalen mogen niet meer bedragen dan 50 % van de hoofdsom ;
•	als bij het sluiten van de borgstellingsovereenkomst het bedrag van de verbintenis duidelijk
niet in verhouding staat met de roerende en onroerende goederen en de inkomsten van de
borg, is de overeenkomst nietig.

17

In bepaalde gevallen kan de borgsteller van zijn verplichtingen bevrijd worden
De personen die kosteloos, d.w.z. zonder enig economisch voordeel voor zichzelf, een waarborg
hebben gegeven (bv. een kosteloze borg), kunnen vragen om hiervan geheel of gedeeltelijk bevrijd
te worden als de persoon wiens verbintenis ze gewaarborgd hebben, failliet wordt verklaard of tot
een procedure collectieve schuldenregeling werd toegelaten.
Deze personen moeten dan wel aantonen dat de verbintenis die ze zijn aangegaan, niet in
verhouding staat tot hun patrimonium en hun inkomsten.
Het is de handelsrechtbank (bij een faillissement) of de arbeidsrechtbank (bij een collectieve
schuldenregeling of als de hoofdschuldenaar aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van
een collectieve schuldenregeling, maar er niet om gevraagd heeft) die beslist of de vrijstelling al
dan niet moet worden toegekend aan de persoon die zich kosteloos borg heeft gesteld.

1.13. Welke informatie moet de kredietgever vragen en
bezorgen aan de persoon die een waarborg heeft gegeven?
18

Vóór het bekomen van een waarborg
Voorafgaand aan de borgstelling is de kredietgever verplicht om te informeren naar de financiële
situatie van de persoon die zich borg stelt, net zoals hij dat voor de consument moet doen (zie
vraag nr. 1.4), tenzij de gegeven waarborg verband houdt met een bepaald goed.
Verder moet de kredietgever de borgsteller ook bepaalde informatie bezorgen, met name:
• de looptijd van de borgstellingsverbintenis ;
• het bedrag dat gewaarborgd is;
• de kredietgever moet de borg ook een exemplaar van de beoogde kredietovereenkomst bezorgen.
Hij moet de borgsteller niet informeren over de financiële situatie van de consument die het
krediet aangaat: de borgsteller moet zelf inlichtingen inwinnen over de situatie van de consument
wiens verbintenissen hij ten aanzien van de kredietgever gaat waarborgen.

Tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst
Zo moet de kredietgever de borgsteller informeren over:
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• elke wijziging die aan de kredietovereenkomst wordt aangebracht ;
•	de niet-betaling door de consument van twee termijnen of van minstens 1/5 van het terug te
betalen totaalbedrag ;
• de aan de consument toegekende betalingsfaciliteiten.
Als de consument zijn verplichtingen nakomt, moet de kredietgever tijdens de uitvoering van het
contract de borgsteller minstens één keer per jaar inlichten over de evolutie van de door hem
gewaarborgde schuld. Als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, moet de kredietgever
alle vereiste mededelingen aan de consument op hetzelfde ogenblik en in dezelfde vorm
meedelen aan de borgsteller.

1.14. Wat gebeurt er voor de persoon die zich borg heeft
gesteld als de consument niet terugbetaalt?
Als de consument de kredietgever niet terugbetaalt, kan de kredietgever de borgsteller
tot betaling aanspreken in plaats van de consument. Er zijn evenwel een aantal erg strikte
voorwaarden die eerst vervuld moeten zijn vooraleer de kredietgever dat mag doen, met name:
•	de consument moet minstens twee termijnen of minstens 1/5 van het terug te betalen
totaalbedrag of de laatste termijn niet betaald hebben ;
•	de kredietgever moet de consument bij ter post aangetekende brief tot betaling van de
verschuldigde bedragen hebben aangemaand ;
•	de consument heeft de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn van een maand na
afgifte ter post van de aangetekende aanmaning betaald ;
Wanneer iemand een waarborg heeft gegeven voor de consument door ofwel iets in pand te
geven, ofwel zich borg te stellen en wanneer deze persoon de schulden van de consument die
voortvloeien uit het krediet, geheel of gedeeltelijk in de plaats van de consument terugbetaalt,
dan kan deze persoon de aldus betaalde bedragen terugvragen van diezelfde consument. In de
meeste gevallen is de kans dan echter groot dat de consument onvermogend zal blijken.
Denk twee keer na vooraleer u zich borg stelt voor de verbintenissen van
een kennis, zelfs als het om een vriend of familielid gaat. Het is immers een
belangrijke verbintenis die ernstige gevolgen kan hebben voor uw eigen leven.
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I.4 HET SLUITEN VAN DE KREDIETOVEREENKOMST
1.15. Wat moet een kredietovereenkomst bevatten?
Elke consumentenkredietovereenkomst moet opgenomen worden in een schriftelijk document
of op eender welke andere duurzame drager waarop de overeenkomst bewaard kan worden, bv.
een bestand dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt.
Zowel u als de kredietgever moeten de kredietovereenkomst ondertekenen.
De overeenkomst moet op duidelijke, begrijpelijke en beknopte wijze minstens de volgende
elementen vermelden:
•	het soort van krediet (lening op afbetaling, kredietopening, … (zie vraag n° 1.2.) ;
•	de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum alsook de woonplaats van de consument en,
desgevallend, van de personen die een waarborg stellen ;
•	de identiteit en de volledige gegevens van de kredietgever evenals de gegevens van de
20

bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie ;
•	waar toepasselijk, de identiteit en de volledige gegevens van de kredietbemiddelaar evenals
de gegevens van de bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ;
•	de duur van de kredietovereenkomst ;
•	het kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming ;
•	ingeval van een krediet in de vorm van een uitstel van betaling voor een goed of een dienst of
bij gelieerde kredietovereenkomsten, het goed of de dienst en de contante prijs ervan ;
•	de debetrentevoet, met inbegrip van de voorwaarden die de toepassing van dit tarief regelen
en de voorwaarden voor het wijzigen ervan ;
•	het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en het totale door de consument te betalen bedrag ;
•	de terugbetalingsvoorwaarden van het krediet, met inbegrip van, in voorkomend geval, de
mogelijkheid om op elk moment een aflossingstabel of een overzicht van de betalingstermijnen
en -voorwaarden voor de betaling van de interesten van het krediet te krijgen ;
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•	de eventuele kosten voor het aanhouden van een of meerdere rekeningen waaraan het
krediet gekoppeld is ;
•	de toepasselijke nalatigheidsintrestvoet in geval van betalingsachterstand, de modaliteiten
voor het wijzigen van deze intrestvoet en, in voorkomend geval, de kosten bij niet-uitvoering
van de overeenkomst ;
•	een waarschuwing in verband met de gevolgen van wanbetaling ;
•	desgevallend, het bestaan van notariskosten ;
•	desgevallend, de gevraagde waarborgen en verzekeringen ;
•	het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht, met inbegrip van de modaliteiten voor de
uitoefening ervan en de gevolgen voor de consument ;
•	informatie over de mogelijkheid voor de consument om verhaal uit te oefenen, wanneer de
goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van een verbonden kredietovereenkomst,
niet geleverd worden ;
21
•	het recht op vervroegde terugbetaling, met inbegrip van de te volgen procedure alsook
informatie over de daarbij door de consument te betalen vergoedingen en de manier waarop
ze worden berekend ;
•	de te volgen procedure om een einde te stellen aan de kredietovereenkomst ;
•	de mogelijke buitengerechtelijke klachtenprocedures ;
•	in voorkomend geval, de overige bedingen en contractvoorwaarden.
Voor geoorloofde debetstanden op een rekening die binnen een maximumtermijn van drie
maanden terugbetaald moeten worden, moet de overeenkomst op duidelijke, begrijpelijke en
beknopte wijze minstens de volgende zaken vermelden:
•	het soort van krediet ;
• de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum alsook de woonplaats van de consument en,
desgevallend, de personen die een waarborg stellen ;

•	de identiteit en de volledige gegevens van de kredietgever evenals de gegevens van de
bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie;
•	desgevallend, de identiteit en de volledige gegevens van de kredietbemiddelaar evenals
de gegevens van de bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
•	de duur van de kredietovereenkomst;
•	het kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming;
•	de debetrentevoet, met inbegrip van de voorwaarden die de toepassing van dit tarief regelen
en de voorwaarden voor het wijzigen ervan;
•	het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en het totale door de consument te betalen bedrag;
•	de vermelding dat de consument te allen tijde gevraagd kan worden het kredietbedrag
22

volledig terug te betalen;
•	de te volgen procedure om een einde te stellen aan de kredietovereenkomst;
•	de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst verschuldigde kosten en
de voorwaarden waaronder deze kosten gewijzigd kunnen worden.
De wet op het consumentenkrediet legt een aantal bijzondere vermeldingen op die u zelf dient
te schrijven.
Voorbeeld: voor een kredietopening moet u uw handtekening laten voorafgaan door de
vermelding: “Gelezen en goedgekeurd voor... euro op krediet”. Het aan te geven bedrag is
het geleende bedrag.
Voor alle andere kredietovereenkomsten moet u uw handtekening laten voorafgaan door de
vermelding: “Gelezen en goedgekeurd voor... euro terug te betalen”.
Samen met de overeenkomst moet de kredietgever – als het krediet een lening op afbetaling
of een verkoop op afbetaling is – u een aflossingstabel bezorgen, d.w.z. een tabel die voor elke
terugbetaling het bedrag van het kapitaal en de kosten verbonden aan het krediet vermeldt,
alsook het saldo dat na elke betaling nog verschuldigd blijft
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1.16. Kan ik een kredietovereenkomst per telefoon, internet of
sms afsluiten?
Ja, u kunt een kredietovereenkomst per telefoon, internet of sms afsluiten. De manier
waarop de overeenkomst gesloten wordt, heeft geen invloed op het bestaan en de inhoud
van de verplichtingen van de kredietgever op het vlak van onderzoek (zie vraag nr. 1.4),
informatieverstrekking (zie vraag nr. 1.6) en adviesverlening (zie vraag nr. 1.7). Als het evenwel
onmogelijk blijkt de gegevens te bezorgen die normaal gezien voorafgaand aan het sluiten van
de overeenkomst meegedeeld moeten worden (zie vraag nr. 1.6), moeten ze onmiddellijk na het
sluiten van de kredietovereenkomst schriftelijk worden overgemaakt.
Er bestaat een vereenvoudigde regeling voor het verstrekken van informatie, wanneer u een
kredietovereenkomst via een systeem voor spraakcommunicatie (zoals de telefoon) sluit. In
dat geval zal de kredietgever u minder informatie onmiddellijk moeten bezorgen dan wanneer
de onderhandelingen over de overeenkomst bv. op het kantoor van de kredietgever zouden
plaatsvinden. Deze vereenvoudigde regeling voor het verstrekken van informatie veronderstelt
wel dat u hiermee ingestemd hebt en dat u door de kredietgever op de hoogte werd gebracht over
het bestaan van andere gegevens evenals de aard hiervan.
Als de kredietovereenkomst echter een geoorloofde debetstand op een rekening betreft en als u
vraagt om hiervan onmiddellijk gebruik te kunnen maken, moet de kredietgever u minstens volgende
informatie m.b.t. de kredietovereenkomst bezorgen: het kredietbedrag, de debetrentevoet, de op
deze rentevoet toepasselijke voorwaarden, alle indices of referentierentevoeten die betrekking
hebben op de oorspronkelijke debetrentevoet, de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in
rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder ze gewijzigd kunnen worden, het JKP
aan de hand van een representatief voorbeeld en de vermelding dat u te allen tijde gevraagd kan
worden om het kredietbedrag volledig terug te betalen.
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1.17. Heb ik bedenktijd na ondertekening van de
kredietovereenkomst?
Ja, wanneer u een consumentenkrediet aangaat, beschikt u over een bedenktijd
In principe hebt u 14 dagen bedenktijd om zonder motivering van het krediet af te zien.
Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het sluiten van de overeenkomst of op de dag dat
u de overeenkomst – die de bij wet voorziene vermeldingen bevat – ontvangen hebt (zie vraag nr.
1.15.), als u dit slechts na de dag waarop de overeenkomst is gesloten ontvangt.
Als u beslist om af te zien van het krediet, moet u de kredietgever binnen deze termijn van 14
dagen een aangetekende brief sturen om hem over uw beslissing te informeren. Controleer uw
overeenkomst: mogelijks kunt u met een eenvoudige e-mail van het krediet afzien.

Zelfs zonder enig krediet beschikt u soms over een bedenktijd
Als u een goed of dienst aankoopt zonder een kredietovereenkomst af te sluiten, kunt u eveneens,
24

doch slechts in enkele welbepaalde gevallen, afzien van het contract.
Hieronder een opsomming van deze gevallen:
•	het koopcontract m.b.t. een bepaald goed of een bepaalde dienst werd op afstand gesloten
(bijvoorbeeld via het internet) ;
In dat geval beschikt u over een termijn van 14 dagen, vanaf de dag volgend op de levering
van het goed of de dienst, om van het contract af te zien, voor zover men u bepaalde
informatie verstrekt heeft, waaronder de volledige identiteit van de verkoper, de kenmerken
van het aangekochte goed of de aangekochte dienst, de prijs evenals het bestaan van een
herroepingsrecht.
•	het contract werd buiten de onderneming van verkoper A gesloten, d.w.z.:
• bij u thuis (en niet in een winkel) of op uw werk (zie vraag n° 2.12.) ;
Bijvoorbeeld: u ontvangt thuis een verkoper van elektrotoestellen die u ervan overtuigt een
stofzuiger aan te kopen die u op 10 maanden moet afbetalen. U betreurt deze aankoop die
u niet nodig had.
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• tijdens een door een verkoper georganiseerde uitstap buiten zijn onderneming ;
Bijvoorbeeld: u neemt deel aan een uitstap naar een abdij. Op het einde van de dag stelt
men u de aankoop van een set glazen voor, betaalbaar in 6 maandelijkse schijven.
• op een salon, een beurs of een tentoonstelling voor zover de prijs meer dan 200 € bedraagt
en niet onmiddellijk betaald moet worden ;
Bijvoorbeeld: op het autosalon koopt u een motor van 10.000 €. De volgende dag kent uw
bank u een lening toe. In de kredietovereenkomst staat vermeld dat het krediet bestemd is
voor de aankoop van de motor.
In deze gevallen beschikt u over een termijn van 7 dagen vanaf de dag volgend op de ondertekening
van het contract.
Als u zich niet in één van deze gevallen bevindt, kunt u niet van het contract afzien.

Gevolgen van de herroeping
Om de gevolgen van de herroeping te bepalen, moet een onderscheid tussen de volgende vier
verschillende situaties gemaakt worden:
A.	
U koopt een goed of een dienst aan bij verkoper A en u sluit een krediet af bij kredietgever
B;
	In dat geval zal een eventuele herroeping van de kredietovereenkomst geen enkele
invloed hebben op het contract dat u met verkoper A afsloot. U moet dat contract
bijgevolg nog steeds nakomen.
		
Bijvoorbeeld: u koopt een voertuig aan bij uw garage A via een krediet bij bank B.
Als u afziet van het door bank B toegekende krediet, blijft u ertoe gehouden de
prijs van het voertuig aan garage A te betalen.
B.

U koopt een goed of dienst aan bij verkoper A en u sluit bij kredietgever B een verbonden
krediet af ;
Opdat een krediet verbonden is, moeten de volgende 2 voorwaarden voldaan zijn:
• het krediet is bestemd voor de financiering van de aankoop van een welbepaald goed/
een welbepaalde dienst ;
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• er bestaat een verband tussen het krediet en de aankoop van het goed/de dienst
omdat:
		
o het aangekochte goed of de aangekochte dienst uitdrukkelijk vermeld is in de
kredietovereenkomst ;
		

o o verkoper A zelf het krediet toekent ;

		

o 
verkoper A tussenkomt bij de voorbereiding en/of het sluiten van de
kredietovereenkomst met kredietgever B.

U mag in dat geval afzien van:
• d
 e kredietovereenkomst ;
In dat geval heeft de herroeping geen enkele invloed op het contract dat u met verkoper
A hebt afgesloten.
	
U moet dit nog altijd nakomen en dus de prijs van het aangekochte goed of de
aangekochte dienst betalen ;
• het koopcontract, voor zover u het goed of de dienst op afstand (bv. via het internet) of
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buiten de onderneming van verkoper A hebt aangekocht ;
In dat geval kunt u afzien van het koopcontract. Deze herroeping doet automatisch ook
de kredietovereenkomst verdwijnen. U hoeft het aangekochte goed of de aangekochte
dienst dus niet te betalen en u moet evenmin het krediet terugbetalen.
De termijn om af te zien van het koopcontract bedraagt slechts 7 dagen en dus
niet 14 dagen zoals voor de kredietovereenkomst.
C.

U koopt een goed of een dienst bij verkoper A en u sluit op afstand een kredietovereenkomst
bij kredietgever B ;
U mag in dat geval afzien van:
• d
 e kredietovereenkomst.

	In dat geval zal de herroeping geen enkele invloed hebben op het koopcontract dat u
met verkoper A hebt afgesloten. U moet dat contract nog steeds nakomen en dus de
prijs van het goed/ de dienst betalen ;
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• 
het koopcontract, voor zover u het goed of de dienst op afstand of buiten de
onderneming van verkoper A hebt aangekocht.
	In dat geval kunt u afzien van het koopcontract. De herroeping doet automatisch ook
de kredietovereenkomst verdwijnen voor zover het een verbonden krediet is. U moet
het aangekochte goed of de aangekochte dienst in dat geval dus niet betalen en u moet
evenmin het krediet terugbetalen.
	Als het krediet niet verbonden is aan het koopcontract, doet de herroeping van het
koopcontract de kredietovereenkomst niet verdwijnen en moet u het krediet bijgevolg
terugbetalen, tenzij u binnen een termijn van 14 dagen eveneens afziet van de
kredietovereenkomst.
D.	
U koopt een goed of een dienst op afstand bij verkoper A en u gaat, al dan niet op
afstand, een krediet aan bij kredietgever B.
In dat geval kunt u binnen 14 dagen vanaf de dag van de levering afzien van het
koopcontract voor zover u bepaalde informatie hebt ontvangen, waaronder de volledige
identiteit van de verkoper, de kenmerken van het aangekochte goed of de aangekochte
dienst, de prijs evenals het bestaan van een herroepingsrecht.
Als u voormelde informatie niet ontvangt bij de levering, begint de termijn voor de
uitoefening van het herroepingsrecht slechts te lopen vanaf de dag waarop u deze
informatie ontvangt.
De herroeping van het koopcontract brengt onmiddellijk de herroeping van de verbonden
kredietovereenkomst met zich mee. U moet de aankoopprijs in dat geval niet betalen en
u moet evenmin het krediet terugbetalen.
Als het krediet niet aan het koopcontract verbonden is, heeft de herroeping van het
koopcontract geen enkele invloed op de kredietovereenkomst. U moet het krediet
bijgevolg nog terugbetalen tenzij:
• u de kredietovereenkomst minder dan 14 dagen geleden hebt ondertekend. In dat
geval kunt u ook de kredietovereenkomst nog herroepen ;
• u
 de kredietovereenkomst hebt gesloten
		
o
		

met verkoper A die eveneens de kredietgever is ;

o	met kredietgever B, die in uitvoering van een akkoord met verkoper A de
door deze laatste verkochte goederen financiert.
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Dit akkoord kan afgeleid worden uit het optreden van verkoper A als
kredietbemiddelaar voor kredietgever B.
In dat geval kunt u tijdens een termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering
van het goed/ de dienst afzien van de kredietovereenkomst.

Gevolgen van de herroeping
Als het krediet (verkoop op afbetaling, huurkoop of kredietopening) bedoeld was voor de aankoop
van lichamelijke roerende goederen (zoals een televisietoestel of een zetel) en u deze goederen
al ontvangen hebt, moet u ze teruggeven aan de verkoper als u afziet van het krediet. Verder bent
u de kredietgever ook interesten verschuldigd vanaf het gebruik van het krediet.
Voor alle andere vormen van krediet moet u de kredietgever het kapitaal en de interesten
terugbetalen binnen 30 dagen na kennisgeving van uw beslissing om af te zien van het krediet.
Die zullen berekend worden aan de hand van de rentevoet van het krediet voor de periode vanaf
de datum van gebruik van het krediet tot aan de volledige terugbetaling ervan.
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Synthesetabel
BETALINGSWIJZE

WIJZE VAN
AANKOOP

VOORWERP
VAN DE
HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

Contant

Niet op
afstand

Koopcontract

Neen bij
aankoop in de
onderneming van
de verkoper

Op afstand

Koopcontract

TERMIJN

GEVOLGEN

Ja bij aankoop
buiten de
onderneming van
de verkoper

7 dagen

Verdwijning
koopcontract

Ja

14 dagen
vanaf de
levering

Verdwijning
koopcontract
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Op krediet
(niet-verbonden aan
het koopcontract)

Op krediet
(niet-verbonden aan
het koopcontract)

Niet op
afstand

Op afstand

Kredietovereenkomst

Ja

Koopcontract

Neen bij
aankoop in de
onderneming
van de verkoper

14 dagen vanaf de ondertekening van de
kredietovereenkomst

Verdwijning van
de kredietovereenkomst en de
bijhorende
contracten. Geen
invloed op
koopcontract.

Ja bij aankoop
7 dagen
buiten de
onderneming
van de verkoper

Verdwijning
van het
koopcontract.

Kredietovereenkomst

Ja

14 dagen vanaf de ondertekening van het
krediet

Verdwijning van
de kredietovereenkomst en de
bijhorende
contracten. Geen
invloed op
koopcontract.

Aankoopcontract

Ja

14 dagen
vanaf de
levering

Verdwijning
van het
koopcontract. Geen
invloed op
kredietovereenkomst.
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Op krediet
(verbonden
aan het
koopcontract) )

Niet op
afstand

Kredietovereenkomst

Ja

14 dagen
vanaf de
ondertekening van het
krediet

Verdwijning van de
kredietovereenkomst
en bijhorende contracten. Geen
invloed op
koopcontract.

Koopcontract

Neen bij
aankoop in de
onderneming
van de verkoper
Ja bij aankoop
buiten de
onderneming
van de verkoper

7 dagen

Verdwijning
van het
koopcontract en de
kredietovereenkomst

Kredietovereenkomst

Ja

14 dagen
vanaf de
ondertekening van de
kredietovereenkomst

Verdwijning van
de kredietovereenkomst en de
bijhorende
contracten. Geen
invloed op
koopcontract.

Koopcontract

Ja

14 dagen
vanaf de
levering

Verdwijning
van het
koopcontract en de
kredietovereenkomst
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1.18. Wanneer kan ik over het kredietbedrag beschikken?
Slechts nadat u en de kredietgever de overeenkomst hebben ondertekend, kan de kredietgever u
het krediet ter beschikking stellen op een rekening die u hem meedeelde of per cheque.
Het krediet mag u in principe niet in contanten (muntstukken en biljetten)
worden bezorgd.
Aangezien de kredietgever u het krediet niet ter beschikking kan stellen vóór de ondertekening
van de overeenkomst, is elke betaling die u van de kredietgever zou krijgen of elke betaling die hij
voor uw rekening zou verrichten, verboden. Dat geldt ook voor elke som die u aan de kredietgever
zou betalen.
Door het sluiten van de overeenkomst ontstaan er zowel voor u als voor de kredietgever
verplichtingen:
• de kredietgever moet u het afgesproken krediet ter beschikking stellen ;
• u moet het krediet terugbetalen volgens de in de overeenkomst voorziene voorwaarden.
Als de kredietovereenkomst de aankoop van een te leveren goed tot doel
heeft (zoals een krediet voor de aankoop van een auto of een vaatwasser),
moet u het krediet pas beginnen terug te betalen na levering van het met het
krediet aangekochte goed, op voorwaarde echter dat het goed in kwestie in
de overeenkomst vermeld wordt of dat het kredietbedrag rechtstreeks wordt
overgemaakt aan de verkoper.
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I.5. HOE VERLOOPT DE TERUGBETALING VAN HET
KREDIET? WAT TE DOEN BIJ MOEILIJKHEDEN?
1.19. Heb ik het recht om vervroegd terug te betalen?
Ja, u hebt het recht om het nog verschuldigde kapitaal van het krediet op eender welk moment
volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen, d.w.z. vóór de datum die normaal gezien
voorzien is voor de terugbetaling.
U moet de kredietgever hiervan minstens 10 dagen vóór het verrichten van de terugbetaling bij
een ter post aangetekende brief op de hoogte brengen.
Als u het volledige kapitaal terugbetaalt, is het krediet dus terugbetaald, voor zover u natuurlijk
voordien alle termijnen gerespecteerd hebt. Als u maar een deel van het kapitaal terugbetaalt,
moet u nadien nog het saldo van het kapitaal terugbetalen, maar hebt u recht op een korting op
de totale kostprijs van het krediet.
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Bij een vroegtijdige terugbetaling moet u de kredietgever een schadevergoeding
betalen die niet hoger mag zijn dan:
•

0,5 % van het terugbetaalde kapitaal, als de termijn tussen de vervroegde
terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst niet
meer dan één jaar bedraagt ;

•

1 % van het terugbetaalde kapitaal, als de termijn tussen de vervroegde
terugbetaling en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer
dan één jaar bedraagt.

Voorbeeld: op 10 september koop ik een auto met een krediet van 20.000 €
dat ik moet terugbetalen in 60 maandelijkse termijnen, waarvan ik de eerste
termijn verschuldigd ben op 10 oktober 2010. Op 14 juli 2012 win ik met de lotto
een bedrag van 45.000 € en beslis ik om het krediet volledig terug te betalen. De
kredietgever informeert mij dat het terug te betalen kapitaal 16.250 € bedraagt.
Bij de vroegtijdige terugbetaling op 10 augustus 2012 moet ik de kredietgever
16.250 € (het kapitaal) en 162,5 € betalen [vergoeding van 1 % op het bedrag van
het terugbetaalde kapitaal, aangezien er nog meer dan een jaar rest tussen de
datum van de terugbetaling (10 augustus 2012) en de vervaldag van het contract
(10 september 2015)].
.
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Het bedrag van de aan de kredietgever te betalen vergoeding mag nooit meer
bedragen dan het bedrag van de interesten die u hem betaald zou hebben tussen
de datum van de vroegtijdige terugbetaling en het einde van het contract, als u
geen vroegtijdige terugbetaling had gedaan.
Voorbeeld: als we opnieuw de hierboven vermelde cijfers nemen, bedraagt de
schadevergoeding 162,5 €. Als de nog tot aan het einde van het krediet te betalen interesten
100 € bedragen, mag de schadevergoeding niet hoger zijn dan 100 €.
In drie gevallen is er zelfs geen schadevergoeding aan de kredietgever verschuldigd:



• uw verplichtingen werden verminderd door de vrederechter tot de prijs bij contante betaling
of tot het ontleende bedrag ;



• de terugbetaling wordt verricht in uitvoering van een verzekeringsovereenkomst die de
terugbetaling van het krediet contractueel waarborgt ;
• het vroegtijdig terugbetaalde krediet is een kredietopening.
Deze vraag over vervroegde terugbetaling mag niet verward worden met
het recht van de consument een kredietopening op elk ogenblik en zonder
vergoeding te beëindigen.

1.20. Mag ik het krediet terugbetalen met behulp van een
ander, voordeliger krediet?
Ja maar, wanneer u een nieuw, voordeliger krediet wordt voorgesteld, moet u echter wel heel
voorzichtig zijn. U moet namelijk goed letten op de verschillende vergelijkingselementen: is het
geleende bedrag hetzelfde, is de looptijd identiek,...? Hebt u ook rekening gehouden met het
bedrag van de schadevergoeding die u moet betalen omwille van de vroegtijdige terugbetaling van
uw huidig krediet (zie vraag nr. 1.19.)?
Om na te gaan of het nieuwe krediet werkelijk voordeliger is, vraagt u de
kredietgever of de bemiddelaar om een simulatie te verrichten van uw huidige
situatie en de situatie waarin u zich zou bevinden, als u het nieuwe krediet zou
afsluiten. Zo kunt u een geïnformeerde keuze maken.
U dient bovendien des te voorzichtiger te zijn wanneer dit nieuwe krediet als doel heeft om
meerdere andere kredieten samen te voegen. Deze samenvoeging betekent immers dat u
elk van deze andere kredieten vroegtijdig zult terugbetalen en dus voor elk krediet ook een
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schadevergoeding verschuldigd bent. Het volstaat bijgevolg niet om de tarieven te vergelijken om
te weten of het nieuwe krediet werkelijk voordeliger is. U moet alles goed berekenen.
Kredieten samenvoegen aan de hand van een nieuw krediet, eventueel met een hypotheek, kunt
u in werkelijkheid meer kosten dan al uw eerdere kredieten samen.

1.21. Kan de kredietgever de voorwaarden van de
kredietovereenkomst wijzigen?
In principe is elke clausule die de kredietgever toelaat om eenzijdig de voorwaarden van de
kredietovereenkomst te wijzigen, verboden.
Er bestaan echter twee uitzonderingen op deze regel:
A.	
De tarieven en kosten voor het afhalen van geld aan een bankautomaat kunnen eenzijdig
binnen de wettelijke grenzen worden gewijzigd door de kredietgever. De consument
moet over deze nieuwe voorwaarden minstens twee maanden vóór de inwerkingtreding
ervan geïnformeerd worden ;
34
B.

En ook de debetrentevoet van de overeenkomst kan aangepast worden (zie ook vraag nr.
2.38.). Daarvoor moeten dan wel drie voorwaarden vervuld zijn:
• de kredietovereenkomst moet niet alleen de mogelijkheid vermelden om de
debetrentevoet te wijzigen, maar ook de voorwaarden en de procedures voor een
aanpassing ervan ;
• de wijziging van het tarief moet de maximumtarieven respecteren (zie vraag nr. 1.10.) ;
• de consument moet schriftelijk of via een andere duurzame drager (zoals een cd-rom
of harde schijf) van de verandering op de hoogte worden gebracht.

1.22. Wat kan ik doen als het met het krediet gekochte goed
niet werkt of niet geleverd is?
Als het met het krediet gekochte goed niet geleverd is, moet u het krediet niet terugbetalen
zolang het goed niet geleverd is. De kredietovereenkomst dient dan wel te vermelden welk goed
er gefinancierd wordt (bv. een auto) of dat het kredietbedrag rechtstreeks aan de verkoper wordt
overgemaakt.
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Bij de levering van het goed moet u een document dateren en ondertekenen waarin u erkent
dat u het goed ontvangen hebt. Vanaf dat moment moet u het krediet beginnen terug te betalen.

Als het met het krediet gekochte goed niet werkt zoals een vergelijkbaar goed normaliter zou
moeten werken, wordt het geleverde goed geacht niet overeen te stemmen met wat u hebt
gekocht. U moet dan een klacht indienen bij de verkoper. Voor zover het gebrek aan het licht komt
in de loop van de eerste twee jaar na levering van het goed (of na een jaar voor tweedehandse
goederen), kunt u de verkoper vragen het goed ofwel te herstellen, ofwel te vervangen, en dat
natuurlijk zonder kosten voor u.
Intussen moet u de lening wel blijven terugbetalen, doch niet rechtstreeks aan de kredietgever
maar wel op een geblokkeerde rekening.
Als de verkoper van het goed het probleem niet heeft opgelost (hij heeft het goed niet hersteld
of hij heeft het niet vervangen), dan kunt u verhaal uitoefenen tegen de kredietgever en, in dat
kader, de terugbetaling van het krediet aan de kredietgever opschorten.
Daarvoor moeten dan wel verschillende voorwaarden vervuld zijn:
•	u moet de verkoper bij aangetekende brief hebben aangemaand tot het leveren van een goed
dat beantwoordt aan wat u mocht verwachten ;
•	u moet de kredietgever ervan op de hoogte hebben gebracht dat, als de verkoper het
probleem niet oplost binnen de termijn van een maand, u hem het krediet niet langer zult
terugbetalen, maar u elke maandelijkse termijn op een geblokkeerde rekening zult storten.
Dit geld kan alleen in onderling overleg of na een beslissing van de rechter ten gunste van de
kredietgever of ten gunste van u worden gedeblokkeerd.
Als er geen enkele oplossing gevonden kan worden met de verkoper, kunt u de verkoop annuleren.
Dit brengt dan automatisch de verdwijning van het krediet met zich mee.
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1.23. Wat kan ik doen als ik moeilijkheden heb met het
terugbetalen van mijn krediet?
Het eerste wat u moet doen, is reageren: blijf dus niet bij de pakken zitten!
U kunt de kredietgever namelijk betalingsfaciliteiten vragen. Als de kredietgever niet antwoordt,
dit weigert of een voorstel formuleert dat u niet kunt aanvaarden, kunt u aan de vrederechter
vragen om u faciliteiten toe te kennen.
Als u een afbetalingsplan aan de kredietgever of aan de rechter voorstelt, pas
het plan dan meteen toe zonder het antwoord van de kredietgever af te wachten
teneinde uw goede trouw aan te tonen.
Wanneer er betalingsfaciliteiten worden toegekend, kan het maandelijks bedrag dat u moet
terugbetalen, verminderd worden. Uw schuld zelf zal echter niet verdwijnen en u moet dus nog
altijd het krediet terugbetalen, maar dan wel over een langere periode dan degene die u voorzien
had bij het sluiten van de overeenkomst.
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Als uw moeilijkheden zich niet beperken tot uw krediet, maar u ook andere schuldeisers
hebt, moet u misschien overwegen om in schuldbemiddeling te gaan of voor een collectieve
schuldenregeling te opteren.
Nuttige link: http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/brochure_collectieve_
schuldenregeling.jsp
Tal van organisaties (zoals verenigingen of het OCMW van uw gemeente) kunnen u helpen om de
nodige maatregelen te treffen (bv. onderhandelen over regelingen met uw schuldeisers) om uw
moeilijkheden te boven te komen. Aarzel niet om hen te raadplegen.

1.24. Wat kan de kredietgever doen als ik mijn krediet niet op
tijd terugbetaal?
Als u uw krediet niet op tijd terugbetaalt, kan uw kredietgever beslissen om een einde te stellen aan
de kredietovereenkomst. Het mag dan echter wel niet om een eenvoudige betalingsachterstand
gaan want in dat geval kan de kredietgever de overeenkomst niet beëindigen. Het gaat om een
eenvoudige betalingsachterstand wanneer de achterstand betrekking heeft op minder dan twee
vervaldagen of op een som die lager is dan 20 % van het totale terug te betalen bedrag.
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Zodra de betalingsachterstand oploopt tot minstens twee vervaldagen of 20 % van het totale
terug te betalen bedrag, mag de kredietgever de overeenkomst beëindigen nadat hij u per
aangetekende brief in gebreke heeft gesteld. U hebt vanaf dan één maand om de achterstand
volledig aan te zuiveren.
Als dat gebeurt, mag de kredietgever het krediet niet beëindigen. Als dat niet gebeurt, mag de
kredietgever het contract wel beëindigen. Als hij dat doet, heeft dit als gevolg dat u onmiddellijk
en in één keer het volledige door u geleende bedrag moet terugbetalen. Concreet zult u dan de
volgende bedragen moeten betalen:
• het nog verschuldigde kapitaal ;
•	de onbetaalde interesten, d.w.z. de interesten die u moest betalen en die u nog niet betaald hebt ;
• de op het nog verschuldigde kapitaal berekende verwijlinteresten ;
•	een boete berekend in overeenstemming met de overeenkomst die echter niet meer mag
bedragen dan 10 % van het nog verschuldigde kapitaal voor de eerste schijf van 7.500 € en niet
meer dan 5 % voor de schijf van het nog verschuldigde kapitaal boven het bedrag van 7.500 €.
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1.25. Ik heb moeilijkheden gehad om mijn krediet op tijd terug
te betalen, maar intussen is alles terugbetaald. Kunnen deze
moeilijkheden uit het verleden een invloed hebben op de
beslissing van de kredietgever om mij al dan niet een krediet
toe te kennen?
Zelfs als alles terugbetaald is, kunnen uw moeilijkheden uit het verleden een invloed hebben op
de beslissing van de kredietgever om u al dan niet een nieuw krediet toe te kennen.
De kredietgever is namelijk verplicht om bij het onderzoek van uw aanvraag de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren te raadplegen.
Die bevat met name een negatief gedeelte dat de wanbetalers identificeert, d.w.z. de personen
die in de door de wet beoogde hypothesen hun kredieten niet hebben terugbetaald (zie vraag nr.
2.24.). Nadat u de situatie hebt rechtgezet, d.w.z. nadat u het krediet hebt terugbetaald, worden
deze gegevens nog 12 maanden lang bewaard.

Het is niet omdat u opgenomen bent in een bestand dat de kredietgever u het
gevraagde krediet niet zal toekennen. Hij zal u wellicht bijkomende vragen
stellen om de redenen voor de moeilijkheden in het verleden te vernemen en te
weten of uw huidige situatie al dan niet vergelijkbaar is met de situatie op het
ogenblik dat u moeilijkheden had.

I.6. BETAAL- EN KREDIETKAARTEN
1.26. Wat te doen als ik mijn kaarten verlies?
Als u uw debet- (zoals Bancontact/Mister Cash) of creditkaarten (zoals Visa of MasterCard)
verliest, moet u onmiddellijk de uitgever van de kaart of kaarten hiervan op de hoogte brengen.
De uitgever van de kaart is meestal uw bankier.
De uitgevers hebben ook een dienst ingericht, namelijk CARD STOP, die u kunt bereiken op
het nummer 070 344 344. Bij verlies of diefstal van uw kaart signaleert u dit aan deze dienst.
Het gebruik van de kaart wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. Verder wordt eveneens ten
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stelligste aanbevolen om bij diefstal klacht neer te leggen bij de politie en de uitgever van de
kaart (doorgaans uw bankier) zo snel mogelijk een schriftelijk document te bezorgen waarmee
u het verlies of de diefstal bevestigt en de omstandigheden en het moment van de blokkering
beschrijft.
Als uw kaart ingeslikt wordt door een betaalautomaat kan het om fraude gaan.
Wees voorzichtig en contacteer steeds CARD STOP.

1.27. Welke verantwoordelijkheid draag ik als mijn verloren of
gestolen kaart wordt gebruikt?
Als uw kaart helaas al gebruikt werd door de dief of de persoon die ze heeft gevonden vooraleer
u bv. CARD STOP van het verlies of de diefstal van uw kaart op de hoogte bracht, draait u op voor
de verrichte uitgaven voor een bedrag van 150 EUR. U dient dus zo snel mogelijk te handelen.
Na de diefstal of het verlies te hebben gesignaleerd, bent u – in principe – niet langer
verantwoordelijk en moet de uitgever, over het algemeen uw bank, u alle bedragen terugbetalen
die nog uitgegeven of afgehaald werden na de blokkering van uw kaart.
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Voorbeeld: ik koop een nieuwe telefoon en betaal met mijn debetkaart op maandag 15 april
2012 om 15 uur. Iemand met slechte bedoelingen slaagt erin om mijn geheime code te weten
te komen door over mijn schouder mee te kijken en steelt vervolgens mijn portefeuille met
mijn kaart.
Diezelfde dag om 17 uur wil ik boeken kopen en stel ik vast dat mijn portefeuille verdwenen
is. Ik bel onmiddellijk CARD STOP en laat mijn kaart blokkeren. Tussen 16.00 uur en mijn
telefoontje is de dief er echter in geslaagd om 1.000 € van mijn rekening te halen.
De uitgever – meestal uw bank – zult u dan 850 € moeten terugbetalen, d.w.z. 1.000 € min
150 € te uwen laste (eigen risico).
Als de uitgever, doorgaans uw bank, echter kan bewijzen dat u een grove nalatigheid of
bedrog hebt gepleegd, draait u op voor alle uitgaven die met uw kaart door de dief werden
verricht, ook al belde u CARD STOP.
Wordt met name beschouwd als grove nalatigheid: het feit dat u uw geheime code op uw
kaart noteerde of dat u deze in uw portefeuille had zitten waarin u ook uw kaart bewaarde
of dat u CARD STOP niet onmiddellijk hebt gebeld, zodra u het verlies of de diefstal van uw
kaart vaststelde.
Voor tips voor een voorzichtig en veilig gebruik van uw kaart verwijzen we u graag naar
de website van CARD STOP: http://www.cardstop.be/index/nl_BE/5330814/0000/Veiligkaartgebruik.htm
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1.28. Ik ben een gebruiker van pc-banking. Terwijl ik mij
probeer in te loggen verschijnt er een ongewoon venster op
mijn scherm dat mij vraagt om mijn wachtwoord in te geven.
Er gebeurt niets, maar drie dagen later verneem ik dat al het
geld van mijn rekeningen is gehaald. Wat moet ik doen?
Niet bij de pakken blijven zitten, maar handelen!
Er zijn twee maatregelen die in een dergelijke situatie onmiddellijk getroffen moeten worden,
namelijk:
1.	
uw bank onmiddellijk contacteren en dit bij voorkeur schriftelijk bevestigen. Het is van
essentieel belang om uw bank enerzijds uit te leggen wat u hebt meegemaakt (opening
van een ongewoon venster, verzoek om inlichtingen, ...) en haar anderzijds duidelijk te
maken dat u deze afhalingen niet zelf hebt verricht.
Als de bedragen, zoals in het voorbeeld, al van uw rekeningen werden gehaald zonder
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uw toestemming, is de bank verplicht om u ze integraal terug te betalen, nadat ze is
nagegaan of u op het eerste gezicht geen bedrog probeert te plegen.
U kunt uw bank ook voorstellen om uw computer ter beschikking te stellen van haar
informatici. Dat zal haar toelaten om uw verhaal te controleren, meer elementen te
verzamelen om de dader van het bedrog te identificeren en maatregelen te bepalen om
het beveiligingssysteem van de pc-bankingdienst te verbeteren;
2.	
u moet klacht neerleggen bij de politie. U bent immers het slachtoffer geworden van
een praktijk die ‘phishing’ genoemd wordt.
Dankzij uw klacht zal de politie een onderzoek kunnen instellen en de dader van het
bedrog misschien kunnen terugvinden.
Nadat de informaticus van de bank of de politie uw computer heeft kunnen onderzoeken, moet u
ten slotte uw computer “reinigen”. Hij bevat wellicht programma’s die u niet ziet en die oplichters
zouden kunnen toelaten om opnieuw toe te slaan. Het is dan ook onontbeerlijk om al deze
programma’s te verwijderen.
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wanneer u geconfronteerd wordt met een ongewone situatie (er verschijnt een
ongebruikelijk venster op uw scherm, u krijgt een bericht waarin u gevraagd
wordt om u in te loggen via een link op de website van de bank om uw gegevens
te controleren of de beveiliging van uw pc-banking te verbeteren, ...), wees dan
voorzichtig. Neem de tijd om de elementen die u ziet, aandachtig te bestuderen:
werd het bericht in uw taal opgesteld, staan er spellingsfouten in, wat is het
internetadres van het venster, wat is het e-mailadres van de persoon die u het
bericht stuurde, ...?
Neem ten slotte, vooraleer u verder gaat, contact op met uw agentschap om te
controleren of uw bank wel degelijk de afzender van het bericht is.
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VEEL VOORKOMENDE
SITUATIES ROND
CONSUMENTENKREDIETEN
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II.1. WANNEER IS DE WET VAN TOEPASSING?
2.1. Ik ben erg geïnteresseerd in een ingerichte keuken,
maar ik heb niet het geld om ze onmiddellijk te betalen.
De verkoper stelt mij een financiering op 24 maanden voor.
Voor zover u deze uitgeruste keuken gebruikt voor persoonlijke en niet voor professionele
doeleinden, bevindt u zich in een typische situatie waarop boek VII van het Wetboek van
economisch recht van toepassing is.
Ofwel is de verkoper zelf kredietgever: u moet het krediet aan hem (of aan de persoon aan wie hij
zijn schuldvordering heeft overgedragen) terugbetalen. In dat geval spreken we over een verkoop
op afbetaling.
Ofwel is de verkoper niet de kredietgever, maar de bemiddelaar van een kredietgever (een bank
of een financieringsmaatschappij) die u het geld leent om de verkoper te betalen. In dat geval
spreken we over een lening op afbetaling.
In beide hypothesen zullen de door boek VII van het Wetboek van economisch recht voorziene
verplichtingen van toepassing zijn en met name die verplichtingen die betrekking hebben op uw
rechten om geïnformeerd en geadviseerd te worden door de professional.

2.2. Ik heb een smartphone gekocht ter waarde van 650 €.
Door deze aankoop heb ik een debetsaldo op mijn rekening.
Valt dit onder het toepassingsgebied van de wet?
Alles hangt af van de manier waarop uw rekening in het rood is gegaan.
In werkelijkheid zijn er drie mogelijkheden:
•	u bent met uw bank overeengekomen dat u in het rood kunt gaan. In dat geval gaat het om een
geoorloofde debetstand op uw rekening, d.w.z. een vorm van kredietopening (zie vraag nr. 1.2.).
U kunt onder nul gaan, bv. door gebruik te maken van een kaart van het type ‘Bancontact’ ;
Als u voor niet meer dan 200 € in het rood kunt gaan, is de wet in principe niet van toepassing.
Niettemin zullen ook in dat geval sommige bepalingen van de wet, zoals de voorschriften
in verband met reclame, informatieverstrekking aan de consument, enz., moeten nageleefd
worden.
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•	
u hebt deze smartphone betaald met een kaart, zoals een Visa-kaart, waarbij u een
maandelijkse afrekening toegestuurd krijgt en waarbij het uitgegeven bedrag gedebiteerd
wordt van uw rekening in de loop van de maand via een domiciliëring.
In dat geval zal uw saldo negatief zijn als gevolg van de debitering van het uitgegeven bedrag.
Als uw bank niets zegt en bijgevolg instemt met het bestaan van een negatief saldo, is er
sprake van een overschrijding, d.w.z. een stilzwijgend aanvaarde geoorloofde debetstand,
krachtens dewelke uw bank – die op dat ogenblik als een kredietgever beschouwd wordt –
u de toestemming geeft om over middelen te beschikken die het beschikbaar saldo op uw
rekening overtreffen. In dat geval zijn slechts enkele bepalingen van de wet, zoals deze die
de kredietgever verplichten u in te lichten over het bestaan van deze overschrijding, het
bedrag ervan, de debetrentevoet, de toepasselijke sancties en kosten, van toepassing. Deze
bepalingen zijn limitatief opgesomd. Bijgevolg zijn alle niet-opgesomde bepalingen niet van
toepassing.
Als de bank daarentegen onmiddellijk reageert en dus niet instemt met het bestaan van dit
negatieve saldo, is de wet helemaal niet van toepassing;
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•	u hebt deze smartphone betaald met een creditkaart die u toelaat om het uitgegeven bedrag
in meerdere keren terug te betalen, zij het dan wel verhoogd met interesten.
In dat geval is er sprake van de opening van een krediet dat u met name dankzij deze kaart kunt
gebruiken. De wet is hierop van toepassing. Als het kredietbedrag lager is dan 200 €, vinden
evenwel slechts enkele welbepaalde bepalingen van de wet, zoals die m.b.t. de informatie of
adviesplicht, toepassing.

2.3. Als zaakvoerder van een kmo overweeg ik om een
voorschot toe te kennen op het loon aan één van mijn
werknemers. Is dit een krediet?
Als het een eenvoudig voorschot op loon is, m.a.w. een vervroegde uitbetaling van het loon met
enkele dagen, is geen sprake van een krediet en is boek VII van het Wetboek van economisch
recht niet van toepassing.
Daarentegen, als het geen eenvoudig voorschot op loon is, is het een echt krediet dat onderworpen
is aan boek VII van het Wetboek van economisch recht.
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U kunt in dat geval vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen, zoals de verplichting een
bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen, als u het voorschot aan uw werknemer toekent als
nevenactiviteit en als dit voorschot rentevrij of tegen een jaarlijks kostenpercentage terugbetaald
moet worden, dat lager is dan gebruikelijk op de markt. De meeste wettelijke bepalingen zijn
evenwel van toepassing zodat uw als werknemer, net als elke andere consument, beschermd bent.

2.4. Ik wil een laptop kopen. De verkoper stelt mij een
financieringshuur voor.
Ook huurkoop wordt door de wet beoogd als er in de overeenkomst een clausule is opgenomen
die voorziet dat u de mogelijkheid hebt om de laptop te kopen. Deze mogelijkheid wordt koopoptie
genoemd.
Dit betekent dus dat u niet de eigenaar van de computer bent, zolang u uw koopoptie niet hebt
uitgeoefend. De overeenkomst preciseert de datum of datums waarop u de optie kunt uitoefenen.
De kredietgever is verplicht om u minstens een maand vóór deze datum te verwittigen om u de
kans te geven uw optie uit te oefenen.
Als u gebruikmaakt van de koopoptie, moet u de restwaarde van het goed betalen. Deze
restwaarde wordt in de overeenkomst vermeld, tenzij het niet mogelijk is om de restwaarde te
bepalen op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. In dat geval moet de overeenkomst
het totale bedrag van de te verrichten betalingen bevatten en de parameters vermelden
waarmee de restwaarde berekend kan worden, alsook het maximum- en minimumbedrag van
de restwaarde na toepassing van deze parameters.
Als de koopoptie op meerdere datums kan worden uitgeoefend, moet de overeenkomst de in de
voorgaande alinea bedoelde restwaarde op elk van deze datums vermelden.
Als u beslist om geen gebruik te maken van de optie, kunt u het goed ofwel teruggeven, ofwel
bijhouden mits een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten.

2.5. Ik wil het dak van mijn woning vernieuwen.
Ik heb mijn bank om een financiering verzocht. Is dit een
consumentenkrediet?
Dit kan een consumentenkrediet of een hypothecair krediet zijn. Alles hangt af van de waarborg
die uw bank u eventueel zal vragen.
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Als uw bank u vraagt om het krediet door een hypotheek te waarborgen, dan is het krediet dat
u wordt toegekend een hypothecair krediet. In dat geval geniet u de bescherming die u geboden
wordt door boek VII van het Wetboek van economisch recht. Voor meer informatie over het
hypothecair krediet verwijzen we u graag naar www.notaris.be.
Als de door de bank gevraagde waarborg geen hypotheek is of als ze niet om een waarborg
verzoekt, is het krediet dat u wordt toegekend een lening op afbetaling. In dat geval geniet u de
bescherming die u geboden wordt door boek VII van het Wetboek van economisch recht.

2.6. Op vakantie in Zuid-Frankrijk heb ik in een supermarkt een
keukenrobot in de aanbieding gekocht, die in 24 maandelijkse
termijnen betaald moet worden. Is boek VII van het Wetboek van
economisch recht op het contract van toepassing?
Neen, boek VII van het Wetboek van economisch recht is niet van toepassing op deze situatie.
De kredietgever, d.w.z. de plaatselijke supermarkt, oefent zijn professionele activiteit immers
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niet in België maar in Frankrijk uit. Bovendien richt hij zijn activiteit niet op België.
Wel kan u eventueel de bescherming genieten die geboden wordt aan de consumenten van het
land waarin u uw aankopen verrichtte. In dit voorbeeld is dat Frankrijk.
Als u diezelfde prachtige keukenrobot in aanbieding gekocht had op de website van een
buitenlandse supermarkt, zal boek VII van het Wetboek van economisch recht wel van toepassing
zijn, als de handelaar zich met name wenst te richten tot de Belgische consumenten. Dit leidt
men af uit bepaalde aanwijzingen, zoals routebeschrijvingen op de website die u uitleggen hoe u
vanuit het buitenland tot bij deze handelaar kan geraken, de gebruikte taal,...

2.7. Door een verkeerde handeling op mijn gsm tijdens een
reis naar het buitenland factureert mijn operator mij een
bedrag van 2.000 €. Omdat het bedrag zo hoog is, vraag ik
om het in meerdere maandelijkse termijnen te betalen, en de
operator stemt daarmee in. Is dit een consumentenkrediet?
Wanneer uw telefoonoperator u echter toelaat om uw factuur van 2.000 € in meerdere
maandelijkse termijnen te betalen, kent hij u wel betalingsfaciliteiten toe, die een vorm van
krediet zijn en die door boek VII van het Wetboek van economisch recht beoogd worden.
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In dat geval moet het volgende onderscheid gemaakt worden:
• als uw operator u vraagt om bovenop het bedrag van 2.000 € dat u in meerdere maandelijkse
termijnen zal betalen ook bijkomende kosten te betalen die niet voorzien waren in uw
telefooncontract en verschuldigd zijn teneinde afbetalingstermijnen te bekomen, gaat het om een
consumentenkrediet en geniet u de bescherming die u geboden wordt door boek VII van het Wetboek
van economisch recht ;
• als uw operator u bovenop het bedrag van 2.000 €, dat u in meerdere maandelijkse
termijnen zal betalen, niet vraagt om bijkomende kosten te betalen, gaat het niet om een
consumentenkrediet en geniet u niet de bescherming die u geboden wordt door boek VII van het
Wetboek van economisch recht.

2.8. Verleid door een reclame die mij een ‘gratis krediet’
belooft, heb ik een auto gekocht bij een concessiehouder.
Ik kon echter niet de doorgaans wel toegekende gps krijgen.
De vermelding ‘Gratis krediet’ is verboden.
Een verkoper mag echter wel aangeven dat hij met ‘0 % rente’ werkt. In dat geval gaat het
natuurlijk om een kredietovereenkomst waarop de wet van toepassing is.
Het JKP dat de totale kostprijs van het krediet in een percentage uitdrukt, moet dan wel
daadwerkelijk gelijk zijn aan 0 %.
Dat is niet het geval als u niet het voordeel geniet dat wel aan de consument wordt toegekend die
hetzelfde goed zonder krediet koopt.
In dit voorbeeld betekent dit concreet dat, als diegene die de auto koopt zonder krediet, gratis
een gps krijgt, terwijl dat niet zo is voor diegene die de auto wel op krediet koopt, het JKP niet
gelijk kan zijn aan 0 %.

GRATIS
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II.2. RECLAME EN HUIS-AAN-HUISVERKOOP
2.9. Ik heb volgende reclame gezien: “Geldproblemen? U
wordt achternagezeten door uw bankier? Cash Express is er
om u te helpen! Antwoord binnen 5 minuten gegarandeerd”.
Het zegt mij wel wat, maar het lijkt mij ook vreemd.
Het is verboden om reclame te maken die zich specifiek toespitst op het aanzetten van
consumenten met teveel schulden tot het aangaan van een krediet.
Het is verboden om in reclame te wijzen op het gemak of de snelheid waarmee een krediet
verleend kan worden.
Wees op uw hoede wanneer u zulke reclame ziet.
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2.10. De kredietgever wil mij slechts een krediet toekennen als
mijn moeder zich borg stelt? Wat is dat? Is dat normaal?
De borgstellingsverbintenis is een zekerheidsstelling en bestaat uit een verbintenis tot betaling,
aangegaan door een persoon met zijn/haar volledig patrimonium, voor het geval dat de
hoofdschuldenaar niet betaalt.
Voorbeeld: u sluit een krediet af van 27.500 € en uw moeder stelt zich borg voor 20.000 €.
Als u dit krediet niet terugbetaalt en als hierdoor een bedrag van 22.500 € verschuldigd
blijft aan de kredietgever, zal uw moeder hem 20.000 € moeten betalen. Als het aan de
kredietgever verschuldigde bedrag 17.500 € bedraagt, dan zal uw moeder hem 17.500 €
moeten terugbetalen..
Om er zeker van te zijn dat hij terugbetaald wordt (dus als u niet betaalt) kan een kredietgever
vragen dat het krediet dat hij toekent gewaarborgd wordt door een zekerheidsstelling.
De kredietgever mag u het krediet echter niet gewoon toekennen omdat uw moeder ermee
instemt om zich te verbinden als borg. Hij mag u dit krediet alleen geven als u in toereikende
mate in staat bent om het ook daadwerkelijk terug te betalen.
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Laat u niet verleiden door reclame en neem de tijd om offertes te vragen aan
verschillende kredietgevers. Zo kan u het beste aanbod voor u... en voor uw
moeder kiezen.

2.11. Twee maanden geleden kwam er iemand langs terwijl
ik rustig thuis zat. De persoon in kwestie stelde zich voor als
kredietmakelaar. Na een twee uur durend gesprek en om van
hem af te zijn, heb ik een consumentenkredietovereenkomst
ondertekend. Wat kan ik doen?
Huis-aan-huisverkoop door een kredietmakelaar – wat niet alleen zijn bezoek aan uw woon- of
verblijfplaats omvat, maar ook een eenvoudig telefoongesprek met een aanbod om langs te
komen – is verboden, los van het feit of de makelaar al dan niet over een toelating beschikt om
zijn activiteit uit te oefenen.
Het is echter niet verboden voor een erkend makelaar om naar uw woon- of verblijfplaats te
komen als dit op uw uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek gebeurt.
Bij betwisting is het aan de kredietmakelaar om aan de hand van een schrijven dat losstaat van
de kredietovereenkomst aan te tonen dat u hem wel degelijk hebt gevraagd om bij u langs te
komen.
Als u thuis een kredietovereenkomst afsluit als gevolg van een verboden huis-aan-huisverkoop,
kan u de rechter verzoeken de overeenkomst nietig te verklaren.
Wanneer iemand bij u aanbelt, zonder dat u hem gevraagd hebt om langs
te komen, vraag hem dan naar de reden van zijn bezoek vooraleer u hem
binnenlaat. Als hij het met u wil hebben over een krediet of een op krediet aan
te kopen goed, laat hem dan niet binnen.
Antwoord niet op e-mails of sms-berichten waarin u een krediet voorgesteld
wordt, indien u voordien niets gevraagd heeft aan de afzenders van deze
berichten.
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2.12. Ik ontvang thuis een verkoper van elektrische
huishoudtoestellen die mij overtuigt om een stofzuiger te
kopen. Ik heb spijt van deze aankoop die ik niet nodig had.
Wat kan ik doen?
U moet een onderscheid maken naargelang u de stofzuiger contant of via een krediet hebt
aangekocht.

Ik heb de stofzuiger contant aangekocht
Wanneer u thuis een koop sluit, beschikt u over 7 dagen bedenktijd, te tellen vanaf de datum van
ondertekening van de overeenkomst. Gedurende deze termijn kunt u de verkoper bij een ter post
aangetekende brief meedelen dat u wenst af te zien van de overeenkomst.
Gedurende deze termijn is de gesloten overeenkomst niet definitief. Het is dus verboden om u de
volledige prijs of een deel ervan onder welke vorm dan ook te laten betalen. Er kunt u pas een
eerste betaling of voorschot gevraagd worden na afloop van de bedenktijd.
Als u gedurende deze periode beslist om af te zien van de overeenkomst mag u geen enkele kost
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of schadevergoeding aangerekend worden.
Opgelet: de overeenkomst moet deze mogelijkheid wel expliciet vermelden op de volgende manier:
De consument heeft het recht om binnen een termijn van zeven werkdagen, te tellen vanaf de
dag van de ondertekening van onderhavig contract, zonder kosten af te zien van zijn aankoop,
op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte
brengt. Elke clausule waarmee de consument zou afzien van dit recht, is ongeldig. Wat de naleving
van de termijn betreft, volstaat het dat de kennisgeving verstuurd is vóór het verstrijken ervan”.
Als de thuis gesloten overeenkomst deze clausule niet bevat, is ze ongeldig.

Ik heb de stofzuiger via een krediet aangekocht
In dat geval kunt u volgens dezelfde modaliteiten afzien van de aankoop van de stofzuiger.
Er doet zich evenwel iets bijzonders voor wanneer het krediet dat u hebt afgesloten verbonden is
(zie vraag n° 1.17). In dat geval zal de herroeping van het koopcontract automatisch leiden tot de
verdwijning van de kredietovereenkomst. U moet dus het goed/de dienst niet betalen en evenmin
het krediet terugbetalen.
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Als het krediet daarentegen niet verbonden is (zie vraag n° 1.17), moet u bovendien de
kredietovereenkomst herroepen. U beschikt daartoe over een termijn van 14 dagen (zie vraag
n° 1.17).

2.13. Ik maakte een uitstap naar een abdij. Op het einde van
de dag werd ons voorgesteld om een set glazen waarvan
de totale prijs in 6 maandelijkse termijnen betaald moest
worden. Eenmaal terug thuis vertelde mijn vriendin mij dat dit
verboden is.
Het is inderdaad verboden om de consument een krediet aan te bieden naar aanleiding van een
georganiseerde uitstap door en voor rekening van de verkoper met als hoofddoel de consument
ertoe aan te zetten om goederen of diensten te kopen, tenzij dit hoofddoel duidelijk vooraf werd
meegedeeld.
Voor dit voorbeeld betekent dit dat als de uitstap door of voor rekening van de abdij werd
georganiseerd, men u alleen een krediet (de betaling in 6 maandelijkse termijnen) had mogen
aanbieden met het oog op de aankoop van een set glazen, flesopeners en andere producten van
de abdij, als in bv. de reclamefolder duidelijk stond vermeld dat het hoofddoel van de uitstap erin
bestond u de producten van de abdij te koop aan te bieden.
Als u producten van de abdij hebt gekocht in het kader van de uitstap, dan beschikt u altijd over
7 dagen bedenktijd om mee te delen dat u van uw contract wenst af te zien (zie vraag nr. 1.17.).

II.3. IK WENS EEN KREDIET AF TE SLUITEN. WAARAAN
MOET IK AANDACHT BESTEDEN?
2.14. In mijn supermarkt heb ik een wasmachine gekocht voor
650 €, met een krediet op 12 maanden. De verkoper drukt een
document voor mij af met de specifieke kenmerken van de
wasmachine en de vermelding ‘betaling met krediet’. Wat zijn
mijn rechten?
Het volstaat niet uitsluitend een document met de referenties van de wasmachine en de vermelding
‘betaling met krediet’ te overhandigen .
Voordat u de kredietovereenkomst afsluit en op het moment dat u de kredietovereenkomst afsluit,
hebt u namelijk recht op informatie die u toelaat om een geïnformeerde beslissing te nemen.
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Vooraleer hij u een krediet toekent, moet de verkoper niet alleen nagaan of u het geleende bedrag
wel kunt terugbetalen, hij moet u ook verschillende gegevens bezorgen die zijn opgenomen in een
document met de naam ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ of ‘SECCI’
(zie vraag nr. 1.6.). Dit informatiedocument is bedoeld om u de kans te geven verschillende
kredietvoorstellen gemakkelijker met elkaar te vergelijken en op die manier niet alleen de
concurrentie te laten spelen, maar ook een geïnformeerde beslissing te nemen.
Op het moment dat u de kredietovereenkomst afsluit, moet de verkoper u verder ook een
exemplaar van de kredietovereenkomst overhandigen met daarop diverse gegevens, zoals het
type van krediet, het geleende bedrag, het JKP, ... (zie vraag nr. 1.15).
Als de verkoper u deze documenten niet bezorgt, kunt u aan de rechter vragen om de
verwijlinteresten niet of niet volledig te moeten betalen en het krediet maar te moeten
terugbetalen voor de waarde van de wasmachine (650 € in dit voorbeeld) of het bedrag van het
krediet.
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2.15. Ik wil graag een televisietoestel op krediet kopen in
een supermarkt. De verkoper stelt mij de kredietkaart van
de winkel voor. Hij vertelt mij dat het gemakkelijker is om
er mijn boodschappen mee te doen en dat er – nadat ik de
televisie heb gekocht – nog reserve overblijft, die ik vrij mag
gebruiken. Is dat een goed idee? Ik wilde namelijk alleen het
televisietoestel op krediet kopen.
Neen, dat is om verschillende redenen geen goed idee:
• d
 e supermarkt stelt voor om u een kredietopening toe te kennen voor een groter bedrag dan
u nodig hebt ;
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• d
 e kredietopening laat u toe om gemakkelijk over geld te beschikken. Aangezien er tal
van verleidingen zijn, zult u hier mogelijks gemakkelijker aan toegeven en van het krediet
gebruikmaken door dingen te kopen die u in feite niet nodig hebt. Als het krediet daarentegen
beperkt blijft tot het televisietoestel, moet u (om toe te geven aan de verleiding) opnieuw de
stap zetten om een nieuw krediet aan te vragen ;
• z elfs als u de kredietopening niet gebruikt, wordt ze geregistreerd bij de Centrale voor
Kredieten aan Particulieren met als gevolg dat een kredietgever, die een kredietaanvraag van
u zult moeten behandelen, hiermee rekening zal houden. Deze kredietopening zal dus de
beslissing van de kredietgever beïnvloeden. Het kan ervoor zorgen dat het krediet dat u vraagt
om een project te realiseren dat u nauw aan het hart ligt, geweigerd wordt ;
• h
 et JKP van een verkoop op afbetaling is vaak voordeliger dan dat van een kredietopening.
Vergelijk dus de JKP’s van beide types van krediet vooraleer u uw beslissing neemt.

2.16. Ik ben maatschappelijk assistent. Ik help mensen
die veel leningen hebben lopen. Als iemand met een laag
inkomen al leningen heeft, hoe kan het dan dat hij er toch nog
krijgt?
Het is niet omdat iemand een laag inkomen heeft dat hem geen krediet kan worden toegekend.
Alles hangt in feite af van het vermogen van de kredietnemer om de lening terug te betalen. Om
dat na te gaan, zal de kredietgever hem vragen stellen over zijn financiële situatie (Welke zijn uw
inkomsten? Bent u huurder of eigenaar van uw woning? Hebt u andere kredieten lopen en, zo
ja, welke?). De kredietnemer moet correct en volledig antwoorden op de vragen die hem gesteld
worden.
Verder moet de kredietgever ook de Centrale voor Kredieten aan Particulieren raadplegen, waar
de kredieten worden vermeld die de kredietnemer al heeft.
Na dit onderzoek – zoals elke normaal zorgvuldig en redelijk handelende kredietgever dat doet
– kan de kredietgever oordelen dat de kredietnemer, ondanks zijn lage inkomen en zijn andere
leningen, nog over een toereikende terugbetalingscapaciteit beschikt om een nieuwe lening aan
te gaan.
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2.17. Hoewel ik in collectieve schuldenregeling ben, heb ik
mij gisteren laten verleiden en heb ik in mijn supermarkt
een nieuw plasmascherm van 1.250 € gekocht met een
op 12 maanden terug te betalen krediet (JKP: 10 %). Mijn
supermarkt heeft mij geen enkele vraag over mijn inkomen
gesteld. Is dat normaal?
Neen, dat is absoluut niet normaal.
Vooraleer u het krediet toe te kennen, moet de kredietgever met name de Centrale voor Kredieten
aan Particulieren raadplegen. Die vermeldt het bestaan van uw collectieve schuldenregeling.
Als uw verzoek tot collectieve schuldenregeling aanvaard werd, kunt u uw schuldenlast niet
meer verzwaren zonder toelating van de rechter. Er kan bijgevolg geen sprake van zijn dat u
gedurende deze periode een nieuw krediet afsluit en de supermarkt had u dit nieuwe krediet
moeten weigeren bij gebrek aan een bewijs van toelating door de rechter.
In ieder geval had de supermarkt u moeten vragen naar uw inkomsten en uw lasten om zich een
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beeld te kunnen vormen van uw terugbetalingscapaciteit. Aangezien uw antwoorden oprecht
en volledig moeten zijn, had u daarbij het bestaan van uw collectieve schuldenregeling moeten
vermelden.

2.18. Bij het aanvragen van een lening heb ik een hele
vragenlijst moeten invullen. Mag de kredietgever alles vragen
wat hij wil over mijn privéleven?
Vooraleer u een krediet toe te kennen, moet de kredietgever of de kredietbemiddelaar u
verschillende vragen stellen, die hem toelaten om zich een beeld te vormen van uw financiële
situatie (zie vraag n° 1.4).
De kredietgever mag u echter geen vragen stellen die niets te maken hebben met het beeld
dat hij zich moet vormen. Daarom mag hij niet vragen naar uw ras, uw etnische herkomst, uw
seksuele geaardheid, uw politieke, filosofische of religieuze overtuigingen of activiteiten of uw
lidmaatschap van een vakbond of ziekenfonds.
Als u vindt dat bepaalde vragen indiscreet zijn, kunt u altijd contact opnemen met de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
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2.19. Ik heb een kredietaanbod gekregen na indiening van een
aanvraag. Heb ik tijd om hierover na te denken?
Ja, u hebt tijd om hierover na te denken.

Enerzijds bent u niet verplicht om het aanbod onmiddellijk te aanvaarden en dus de
kredietovereenkomst onmiddellijk te ondertekenen bij ontvangst van het aanbod.
U kunt dus altijd aan de kredietgever vragen of u het aanbod mee naar huis mag nemen om het
daar rustig te bekijken.
Het aanbod moet verder ook de eigen geldigheidstermijn vermelden (bv. “dit aanbod is geldig
tot X juni 20XX”). Dit betekent dat, als u in de loop van deze termijn op het aanbod ingaat, u het
krediet kunt krijgen tegen de voorwaarden en de tarieven die in het aanbod worden vermeld.
Als u het aanbod echter hebt aanvaard en als u dus een kredietovereenkomst hebt afgesloten,
kunt u in principe nog altijd afzien van de overeenkomst door de kredietgever binnen een termijn
van 14 dagen, te tellen vanaf de sluiting van de overeenkomst, een aangetekende brief in die zin
te sturen (zie vraag nr. 1.17).

2.20. Ik heb een kredietaanvraag ingediend. Wanneer krijg ik
mijn geld als de aanvraag aanvaard wordt?
Als uw kredietaanvraag aanvaard wordt, kunt u pas over het geld van het krediet beschikken
vanaf het moment dat zowel u als de kredietgever de overeenkomst hebben ondertekend.
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Het geld wordt u ter beschikking gesteld op een rekening van uw keuze of per cheque. In principe
kan het geld van het krediet u niet door de kredietgever in contanten (muntstukken en biljetten)
worden overhandigd.

2.21. Ik heb een kredietaanvraag ingediend die geweigerd
werd. De bank vraagt mij om 50 € dossierkosten te betalen,
zonder verdere precisering. Moet ik dit betalen?
Als de kredietgever u geen uitleg geeft over de te betalen kosten, moet u de 50 € niet betalen.
Wanneer de kredietgever u het gevraagde krediet weigert, mag hij u namelijk om geen enkele
vergoeding vragen, behalve voor de kosten om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te
raadplegen.

2.22. Ik kon geen krediet krijgen omdat ik naar verluidt ben
opgenomen in een bestand. Kan dat?
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Het staat de kredietgever vrij om u al dan niet het gevraagde krediet toe te kennen. Hij mag zijn
beleid ter zake bepalen en beslissen of hij u al dan niet een krediet toekent.
Dat u bent opgenomen in een bestand kan door de kredietgever als een obstakel worden
beschouwd voor het toekennen van een krediet, net zoals dat voor het beschikken over een
ontoereikend inkomen geldt.

2.23. Vijf jaar geleden werd ik op een ‘zwarte lijst’ gezet,
omdat ik een deel van mijn lening niet had terugbetaald.
Sindsdien dacht ik dat die vermelding was geschrapt. Een
kredietgever vertelde mij echter dat ik nog altijd op deze lijst
sta. Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn naam uit bestanden
is verwijderd?
Het eerste wat u moet doen is aan de kredietgever vragen om u de lijst van de databanken te
bezorgen (die ‘bestanden’ worden genoemd), die hij heeft geraadpleegd om u te kunnen zeggen
dat u nog op ‘een zwarte lijst’ zou staan.
Hij is trouwens verplicht om dat te doen bij een weigering van een krediet. In dat geval hebt
u immers het recht om geïnformeerd te worden over de bestanden die werden geraadpleegd,
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alsook over de namen en adressen van de personen die daar wettelijk gezien verantwoordelijk
voor zijn (die ‘verantwoordelijken voor de verwerking’ worden genoemd).
Op die manier kunt u contact opnemen met deze verantwoordelijken die verplicht zijn om u de
gegevens mee te delen die u aanbelangen.
Als u daarbij vaststelt dat de u aldus meegedeelde informatie (of een deel ervan) niet klopt, kunt
u aan de verantwoordelijken voor het bestand in kwestie vragen om dit te corrigeren.
Verder kunt u ook klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
levenssfeer. Die zal dan een onderzoek instellen om na te gaan of bv. uw naam zich nog in een
bestand bevindt, terwijl de gegevens die u aanbelangen al geschrapt hadden moeten zijn.
Als de Commissie van mening is dat uw klacht gegrond is, zal ze de verantwoordelijke van
het bestand vragen om de betwiste gegevens te wissen. Dat neemt echter niet weg dat de
verantwoordelijke van het desbetreffende bestand niet verplicht is om deze aanbeveling op
te volgen. Alleen een rechtbank kan de verantwoordelijke van een bestand dwingen om bv.
bepaalde gegevens te wissen.
De Commissie zult u binnen een redelijke termijn over haar standpunt en het gevolg dat de
verantwoordelijke van het bestand aan de hem meegedeelde aanbeveling heeft gegeven,
informeren.
Meer informatie en advies over uw rechten en de manier waarop u de correctie van gegevens die
u aanbelangen kunt eisen, vindt u op de website van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke levenssfeer (http://www.privacycommission.be/nl).

2.24. De kredietgever vertelt mij dat hij een bestand moet
raadplegen dat bij de Nationale Bank van België bewaard
wordt. Waarover gaat het en kan ik mij hiertegen verzetten?
Het bestand waarnaar de kredietgever verwijst, is de Centrale voor Kredieten aan Particulieren,
eveneens de Centrale genoemd.
Het bestaat uit twee luiken: een positief luik en een negatief luik.
Het positieve luik van de Centrale bevat de gegevens van alle lopende consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend. Deze databank wordt
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aangevuld door de kredietgevers die verplicht zijn om binnen 2 werkdagen na het sluiten van de
kredietovereenkomst de Centrale hiervan op de hoogte te brengen, waarbij die de aldus meegedeelde gegevens registreert.
Als het krediet is terugbetaald in overeenstemming met wat er ter zake werd afgesproken,
dan zullen de gegevens in verband met deze overeenkomsten 3 maanden en 8 dagen na de
vervaldatum van de overeenkomst automatisch worden gewist.
Als u het krediet vroegtijdig terugbetaalt of als er een einde wordt gesteld aan de kredietopening
die u geniet, dan zullen de respectieve gegevens automatisch worden gewist zodra de
kredietgever de Centrale verwittigd heeft dat u hem alle krachtens dit krediet verschuldigde
bedragen hebt terugbetaald. De kredietgever moet de Centrale hiervan binnen 2 werkdagen na
terugbetaling op de hoogte brengen.
Als u het krediet daarentegen niet terugbetaalt, worden uw gegevens net zolang bewaard in het
positieve gedeelte van de Centrale als ze in het negatieve gedeelte opgenomen blijven.
Het negatieve gedeelte van de Centrale identificeert de wanbetalers, d.w.z. diegenen die in de
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door de wet beoogde hypothesen hun kredieten niet hebben terugbetaald.
Nadat u de situatie hebt rechtgezet, d.w.z. nadat u het krediet hebt terugbetaald, worden deze
gegevens nog 12 maanden lang in het negatieve gedeelte bewaard.
Boek VII van het Wetboek van economisch recht verplicht de kredietgever om de Centrale te
raadplegen wanneer u hem om een krediet verzoekt.
U kunt er zich dus niet tegen verzetten. Daarentegen kunt u evenwel vragen dat niet alleen de
betalingsachterstand zelf maar ook de redenen daartoe, waarmee u de niet-nakoming van het
krediet kan verklaren, vermeld worden.
Als u meerdere kredietopeningen heeft, worden die allemaal geregistreerd in het
positieve gedeelte, ongeacht of u ze gebruikt of niet. Aangezien de kredietgever
verplicht is om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen, kan
dit de beslissing om u al dan niet een ander krediet toe te kennen, beïnvloeden.
Het kan dan ook interessant zijn om kredietopeningen die u niet gebruikt te
beëindigen.
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2.25. Op het ogenblik dat ik mijn kredietovereenkomst afsluit,
word ik gevraagd om een document te ondertekenen met als
titel ‘loonoverdracht’. Ze zeggen mij dat dit gebruikelijk is.
Waartoe verbindt dit document mij?
Een loonoverdracht laat de kredietgever toe om zich – bij niet-terugbetaling van het krediet –
rechtstreeks door uw werkgever een deel van uw loon te laten uitbetalen.
Van een loonoverdracht kan maar onder bepaalde voorwaarden gebruikgemaakt worden:
•	er moet een document ondertekend zijn dat de loonoverdracht mogelijk maakt. Het moet
hierbij gaan om een document dat losstaat van de kredietovereenkomst. Het moet, op straffe
van nietigheid, de artikelen 28 tot 32 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers hernemen ;
•	
Bij betalingsachterstand

informeert de kredietgever u per aangetekende brief of

deurwaardersexploot over zijn intentie om de loonoverdracht uit te voeren. Hij brengt ook uw
werkgever hiervan op de hoogte.
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•	als u niet reageert (de wet gebruikt de woorden ‘zich verzetten’) binnen een termijn van
tien dagen na verzending door de kredietgever van de brief waarin hij u informeert over
zijn wens om de overdracht uit te voeren, moet de kredietgever een met de overdrachtsakte
eensluidend verklaard afschrift naar de werkgever sturen. De overdracht wordt dan van
kracht en de werkgever zal vervolgens een deel van uw loon rechtstreeks aan de kredietgever
bezorgen.
Als u wilt reageren en u wilt ‘verzetten’, moet u uw werkgever per aangetekende brief of
deurwaardersexploot informeren over uw verzet tegen de overdracht, bv. omdat u het door
de kredietgever geëiste bedrag betwist of omdat u het verkrijgen van betalingsfaciliteiten
verkiest boven het afstaan van een aanzienlijk deel van uw loon. U bent echter niet verplicht
om uw verzet te motiveren.
In dat geval moet uw werkgever de kredietgever per aangetekende brief of deurwaardersexploot
informeren over uw verzet binnen een termijn van 5 dagen vanaf de verzending van uw
protestbrief.
Als u zich verzet hebt, dan mag uw werkgever niets inhouden van het loon zolang de overdracht
niet bekrachtigd werd door de vrederechter van uw woonplaats.

Als de vrederechter de overdracht bekrachtigt, wordt uw werkgever hiervan op de hoogte
gebracht binnen een termijn van 5 dagen. Hij moet dan de overdracht uitvoeren vanaf het
eerstvolgende loon. Opgelet: de vrederechter kan de overdracht beperken tot een bepaald
bedrag. Hij kan ook de bedragen die niet overgedragen kunnen worden, verhogen. Dat moet
hem wel gevraagd worden.
Als de vrederechter de overdracht niet bekrachtigt, wordt uw werkgever hiervan eveneens in
kennis gesteld. Hij mag de door de kredietgever gevraagde overdracht in dat geval natuurlijk
niet uitvoeren.
Uw volledige loon kan niet overgedragen worden. Zo mag er niets overgedragen
worden onder een bedrag van 1.037 € netto per maand (als u kinderen ten
laste hebt, is het bedrag hoger). Anderzijds mag alles van het nettomaandloon
boven 1.344,01 € per maand (als u kinderen ten laste hebt, is het bedrag hoger)
overgedragen worden en dus door uw werkgever aan de kredietgever bezorgd
worden. Tussen deze twee bedragen wordt er met meerdere schijven gewerkt.
Voor elke schijf bepaalt de wet het percentage van het loon dat overgedragen
kan worden.
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De bedragen van deze verschillende schijven worden regelmatig aangepast.
Nuttige link: de overdraagbare of beslagbare bedragen kunnen op volgend adres geconsulteerd
worden: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=442.

2.26. Mijn collectieve schuldenregeling is zopas afgelopen.
Kan ik nu een nieuw consumentenkrediet afsluiten? Of is er
een wachttijd voorzien?
Als u het regelingsplan hebt nageleefd, zullen op het einde van de collectieve schuldenregeling
alle onbekwaamheidsmaatregelen worden opgeheven. U kunt dus m.a.w. met een schone lei
beginnen en – met de nodige voorzichtigheid, indien nodig en mits u in staat bent het terug te
betalen – een nieuw krediet aanvragen.
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Weet wel dat uw afgelopen collectieve schuldenregeling het voorwerp uitmaakt van een
inschrijving in het negatieve gedeelte van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (zie
vraag nr. 2.24). De kredietgever zal er dan ook rekening mee houden bij het evalueren van uw
kredietaanvraag.
Denk goed na vooraleer u een nieuw krediet aangaat. Uw financiële situatie is
mogelijks nog zwak.

2.27. Ik ben opgenomen in een bestand voor een
consumentenkrediet: heeft dat gevolgen voor het verkrijgen
van een hypothecair krediet?
Opname in een bestand voor een consumentenkrediet kan inderdaad een invloed hebben op het
verkrijgen van een hypothecair krediet, ongeacht of u nu opgenomen bent in het positieve of in
het negatieve gedeelte (zie vraag nr. 2.24).
De kredietgever is namelijk verplicht om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te
raadplegen binnen een termijn van 15 dagen na de overhandiging van een hypothecair
kredietaanbod. Hij kan dan te weten komen of u nog andere kredieten hebt lopen, zoals
consumentenkredieten, of dat u moeilijkheden hebt gehad met het terugbetalen van bepaalde
kredieten.
De kredietgever zal deze informatie ook in aanmerking nemen bij het evalueren van uw vermogen
om het door u gevraagde hypothecaire krediet terug te betalen. Het zou dus kunnen dat hij u het
gevraagde hypothecaire krediet weigert, omdat u al te veel consumentenkredieten hebt lopen of
omdat u al moeilijkheden hebt gehad met het terugbetalen van uw andere kredieten.
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2.28. Heeft de opname in een bestand voor een
consumentenkrediet gevolgen voor de opening van een
bankrekening?
Deze vermelding in het bestand heeft in principe geen invloed op de opening van een bankrekening,
tenzij u vraagt om het voordeel van de basisbankdienst te genieten.
Deze dienst laat in principe elke consument toe om over een bankrekening en
basisbetalingsinstrumenten te beschikken (overschrijving, domiciliëring, afhaling en storting)
tegen een interessante prijs.
Als u één of meerdere consumentenkredieten hebt lopen, zal het zonder twijfel moeilijk zijn om
van de basisbankdienst te mogen genieten. Dit krediet of deze kredieten worden namelijk in
aanmerking genomen om het jaarlijks gemiddeld gecumuleerd creditsaldo te berekenen van de
rekening van de consument. Als dit saldo meer dan 6.000 € bedraagt, kan de basisbankdienst
niet worden toegekend of gehandhaafd.
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Met de kredietovereenkomsten die niet (meer) lopende zijn (bijvoorbeeld omdat u of de
kredietgever ze hebben beëindigd), wordt voor de berekening van het jaargelijks gemiddeld
gecumuleerd creditsaldo geen rekening gehouden.
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II.4. HET VERBAND TUSSEN DE
KREDIETOVEREENKOMST EN ANDERE CONTRACTEN
2.29. Gisteren heb ik mij laten verleiden en heb ik in mijn
supermarkt een nieuw plasmascherm van 1.250 € gekocht
met een op 12 maanden terug te betalen krediet (JKP: 10 %).
Naast de kredietovereenkomst heeft mijn supermarkt mij
geen enkel document overhandigd. Is dat normaal?
Neen, dat is niet normaal.
De supermarkt had u niet alleen een kopie van uw kredietovereenkomst moeten bezorgen,
wat ze gedaan heeft, maar ook de SECCI (zie vraag n° 1.6), het aflossingsplan, evenals het
garantiedocument dat de garanties moet preciseren die u geniet op uw plasmascherm en hoe u
daar gebruik van kunt maken.
Als uw plasmascherm u bovendien niet meteen geleverd wordt en als u een voorschot betaalt, is
uw supermarkt verplicht om u een bestelbon te overhandigen.

2.30. Ik ben op zoek naar een krediet voor de renovatie van
mijn woning. Mijn bank stelt de volgende voorwaarde voor
het aanvaarden van mijn kredietverzoek: ik moet mijn woning
laten renoveren door de onderneming XYZ. Men zegt mij dat
ik hiermee moet opletten.
Het is uw bank verboden u ertoe te verplichten een andere overeenkomst bij haar of bij een derde
af te sluiten.
Uw bank mag de toekenning van het krediet zoals in het voorbeeld dus niet onderwerpen aan
de voorwaarde dat u voor de renovatie van uw woning een contract bij vennootschap XYZ moet
afsluiten.
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2.31. Ik heb een auto gekocht waarvan het bedrag met een
krediet betaald moest worden. De bank heeft mij de lening
geweigerd. De verkoper eist het bedrag op, maar ik heb dat
geld niet. Wat kan ik doen?
Als het om een lening op afbetaling gaat, hangt alles af van wat u met de verkoper van de auto
bent overeengekomen.
Als in de aankoopovereenkomst voorzien is dat de prijs met krediet betaald zou worden, dan leidt
het feit dat het krediet niet verkregen werd tot het ‘verdwijnen’ van de aankoopovereenkomst.
Als er in de aankoopovereenkomst niets vermeld wordt, moet u de verkoper betalen. U moet dan
op zoek naar een andere kredietgever of met de verkoper van de auto onderhandelen over de
annulering van de overeenkomst.
Als u iets wilt kopen en die aankoop kan alleen met een krediet, dan moet
u dat aan de verkoper van het goed meedelen en vooral schriftelijk in de
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overeenkomst opnemen dat de overeenkomst gesloten wordt onder de
opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een krediet. Mocht u het
verhoopte krediet dan toch niet krijgen, dan zal dit u van elke verbintenis ten
aanzien van de verkoper ontslaan.

2.32. Ik heb meubels gekocht met behulp van een krediet
dat ik via de verkoper afsloot . De meubels werden
nog niet geleverd en de aan de verkoper gelieerde
financieringsmaatschappij vraagt mij al om een maandelijkse
termijn te betalen. Moet ik dit betalen?
Neen, u hoeft niet te betalen zolang de meubels niet geleverd zijn.
Wanneer de kredietovereenkomst het gefinancierde goed of de gefinancierde dienst vermeldt
of wanneer het bedrag rechtstreeks door de kredietgever aan de verkoper wordt overgemaakt,
moet u de lening pas beginnen terug te betalen vanaf het moment dat het gekochte goed of
de gekochte dienst geleverd is. Bij verkoop of verstrekking van diensten met voortdurende
prestaties, moet u het krediet eveneens pas beginnen terug te betalen vanaf het begin van de
levering van het goed of de dienst. Als deze levering onderbroken wordt, hoeft u het krediet niet
meer terug te betalen.
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De kredietgever kan de verkoper alleen betalen als hij in het bezit is van een door u gedateerd
en ondertekend document dat bevestigt dat de levering heeft plaatsgevonden. De overhandiging
van dit document aan de kredietgever geldt als beginpunt voor de verwijlinteresten die krachtens
de overeenkomst verschuldigd zijn.
Wanneer u een goed of een dienst met een krediet koopt, zeg dit dan aan
uw verkoper en laat het opnemen in de overeenkomst. Zo vermijdt u dat u
het krediet al moet beginnen terugbetalen als het goed of de dienst nog niet
geleverd is.

2.33. Ik heb een auto gekocht waarvan de prijs met een
krediet betaald zal worden. Ik heb bij de concessiehouder een
kredietaanvraag ingevuld. De verkoper vraagt mij om 15 %
voorschot in contanten te betalen. Is dat wettelijk?
Neen, dat is niet wettelijk.
Telkens wanneer er een goed of dienst wordt gekocht met een krediet dat door de verkoper
of met zijn bemiddeling wordt toegekend, mag de verkoper u niet vragen om al een bedrag te
betalen zolang u de kredietovereenkomst niet hebt ondertekend.
In het voorbeeld mag de concessiehouder u dus niet vragen om een voorschot van 15 % contant
te betalen, terwijl u nog niet eens weet of uw kredietaanvraag al dan niet aanvaard is.
En zelfs als uw kredietaanvraag inderdaad aanvaard wordt, dan nog mag uw concessiehouder u
niet om een voorschot vragen. U kunt dit kredietaanbod immers nog perfect weigeren.
Het is dus pas op het moment dat u de kredietovereenkomst ondertekent dat uw concessiehouder
u kunt vragen om een voorschot te betalen.
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II.5. DE UITVOERING VAN HET KREDIET
2.34. Ik mag van mijn bank op mijn rekening tot 2.000 € in het
rood gaan. Ik had wat moeilijkheden en heb mijn Visa-kaart
gebruikt. Mijn rekeningsaldo bedraagt nu -3.500 €. Ik heb een
brief van de bank gekregen om snel tot terugbetaling over te
gaan. Wat gebeurt er als ik dat niet doe?
Uw bank was ertoe verplicht u die brief te sturen.
U beschikt namelijk over een kredietopening van 2.000 € en u hebt dat bedrag overschreden.
Normaal gezien verbiedt de overeenkomst met de bank een dergelijke overschrijding.
In deze brief:
•	informeert de bank u over deze ongeoorloofde debetstand, over het bedrag waarover het gaat
(in dit voorbeeld 1.500 €) evenals over alle boetes en kosten die erop van toepassing zijn ;
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•	vraagt de bank u om het bedrag van het ongeoorloofde debetsaldo (in dit voorbeeld 1.500 €)
binnen een termijn van 45 dagen vanaf de kennisgeving terug te betalen.
Als u het saldo in kwestie niet terugbetaalt binnen deze 45 dagen, dan kan uw bank beslissen
om de overeenkomst op te zeggen na u tot afbetaling van de schuld binnen een maand of tot
afsluiting van een nieuwe overeenkomst met een hoger kredietbedrag te hebben aangemaand.
Deze laatste oplossing is slechts te overwegen als uw terugbetalingscapaciteit dit toelaat.
Aangezien het om een nieuw krediet gaat, moeten alle bepalingen in verband met de toekenning
van een krediet immers gerespecteerd worden.

2.35. Ik heb mijn ingerichte keuken betaald met een lening
op afbetaling aan een tarief van 14 %. Daarbovenop heb ik
de levering van de meubels moeten betalen, alsook een
verzekering tegen inkomensverlies. Is dat wettelijk?
Deze situatie is niet helemaal normaal.
Het jaarlijks kostenPercentage

(JKP) vertaalt – via een wiskundige formule in een

percentage – in principe alle kosten (zoals dossierkosten, beheerkosten, commissies voor de
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kredietbemiddelaars, kredietkaartkosten en verzekeringskosten) en interesten die u moet
betalen om daadwerkelijk over het krediet te beschikken.
De verzekeringskosten moeten dus in het JKP van 14 % vervat zitten.
Hieruit volgt dat het aan u meegedeelde JKP foutief is.
De leveringskosten zijn daarentegen niet inbegrepen in het JKP, omdat u die sowieso moest
betalen zelfs al had u uw uitgeruste keuken zonder krediet gekocht. Het is dus wel normaal dat
u deze kosten extra moest betalen.

2.36. Sinds 2007 ben ik houder van een kaart van mijn
supermarkt. In 2013 ontvang ik een brief van mijn supermarkt
waarin ze mij vragen om het bedrag dat ik mocht gebruiken,
namelijk 2.500 €, integraal terug te betalen. Ben ik verplicht
om dit te doen?
De supermarkt verzoekt u hier om een ‘nulstelling’ van het u toegekende krediet, d.w.z. een
integrale terugbetaling ervan. De consument moet het krediet met eigen gelden terugbetalen en
dus niet via een nieuw krediet van dezelfde kredietgever.
Een kredietgever zoals uw supermarkt is namelijk verplicht om de terugbetaling van het
volledige bedrag van het krediet te vragen wanneer de kredietovereenkomst, zoals hier het geval
is, gesloten wordt voor onbepaalde duur en geen periodieke terugbetaling in kapitaal voorziet.
De termijn waarbinnen de nulstelling moet gebeuren, hangt af van het bedrag van het krediet:
• als het bedrag lager is dan 3.000 €, moet het krediet binnen maximum 12 maanden worden
terugbetaald.
In het voorbeeld moet u het krediet binnen maximum 12 maanden terugbetalen aangezien
het kredietbedrag 2.500 € bedroeg ;
• als het bedrag hoger is dan 3.000 €, moet het krediet binnen maximum 60 maanden worden
terugbetaald.
De termijn waarbinnen de nulstelling moet gebeuren, begint uiterlijk twee maanden na de
eerste opname.

67

Bijvoorbeeld: u sloot op 3 januari 2013 een kredietopening voor onbepaalde duur af voor een
bedrag van 2.500 €. U gebruikt het krediet voor het eerst op 5 maart 2013. De nulstelling
van het krediet moet uiterlijk op 4 mei 2014 gebeuren.
De kredietgever moet u, twee maanden voor het verstrijken van de termijn voor de nulstelling,
over uw verplichting tot integrale terugbetaling van het krediet informeren. Dit mag via elk
mogelijk communicatiemiddel gebeuren.

2.37. Twee jaar geleden stelde ik mij borg voor een lening
van mijn broer. Die kan de lening in kwestie niet meer
terugbetalen. Ik krijg een brief van een gerechtsdeurwaarder
die ermee dreigt om beslag te leggen op mijn goederen als ik
de bank niet betaal. Wat moet ik doen?
Aangezien u borg staat voor de verbintenissen van uw broer, kan de bank u vragen om de
bedragen te betalen die uw broer verschuldigd is, zij het natuurlijk binnen de perken van de
verbintenissen die u als borg bent aangegaan (zie vraag nr. 1.14.).
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Voorbeeld: als u ermee hebt ingestemd om u borg te stellen voor de verbintenissen van uw
broer voor een bedrag van 7.500 €, dan kan de bank u maar om de betaling van 7.500 € aan
kapitaal vragen, ook al is uw broer nog 13.500 € verschuldigd.
De gerechtsdeurwaarder die u aanschrijft mag buiten iedere gerechtelijke procedure en buiten
ieder vonnis tussenkomen. Zijn brief moet uitdrukkelijk vermelden dat het om een minnelijke
invordering gaat (“Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering
(dagvaarding voor de rechtbank of beslag)”).
In dat geval mag de gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen op uw goederen. Een beslag is
inderdaad slechts mogelijk nadat de schuldeiser, d.w.z. de bank voor wie de gerechtsdeurwaarder
handelt, een vonnis heeft behaald.
Als de schuldeiser, d.w.z. de bank van uw broer, reeds een vonnis tegen u bekomen heeft, kan de
gerechtsdeurwaarder beslag leggen.
Nuttige link over minnelijke invorderingen en de uitvoering van gerechtelijke beslissingen, zie
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/De%20gerechtsdeurwaarder_tcm265-138430.pdf
Reageer onmiddellijk als u een brief van een gerechtsdeurwaarder ontvangt.
Als u van mening bent dat u de gevorderde som moet betwisten, moet u initiatief
nemen en bv. een advocaat raadplegen.
Als u moeite hebt met het betalen van de bank, kunt u de vrederechter vragen om
betalingsfaciliteiten toe te staan (zie vraag nr. 2.43.).

2.38. Ik ben van plan om een lening op afbetaling aan
te vragen voor de financiering van bepaalde werken in
mijn woning. Als de tarieven op de markt binnen een jaar
evolueren, kan de rentevoet van mijn overeenkomst dan
gewijzigd worden?
In principe is elke clausule die de kredietgever toelaat om eenzijdig de voorwaarden van de
kredietovereenkomst te wijzigen, verboden. De kredietgever kan dus bv. niet beslissen dat de
lening voortaan terugbetaald moet worden op een termijn van 3 jaar, terwijl u afgesproken had
om de lening terug te betalen op 5 jaar.
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De rentevoet kan daarentegen wel gewijzigd worden als er drie voorwaarden vervuld zijn:
•	
uw kredietovereenkomst moet niet alleen de mogelijkheid vermelden om het tarief te
wijzigen, maar ook de voorwaarden en de procedures voor een aanpassing van het tarief ;
• de wijziging van het tarief moet de maximumtarieven respecteren (zie vraag nr. 1.10) ;
•	u moet schriftelijk of via een andere duurzame drager (zoals via cd-rom of harde schijf) van
de wijziging op de hoogte worden gebracht.
Als uw overeenkomst niet voorziet dat het tarief van uw lening op afbetaling gewijzigd kan
worden, is geen wijziging van het tarief mogelijk.
Als uw contract deze mogelijkheid wel voorziet en als de tarieven op de markt evolueren, dan zal
het tarief van uw overeenkomst in die gevallen wel kunnen veranderen.
Als het om een aanzienlijke wijziging van de rentevoet van uw krediet gaat
(meer dan 25 % van het initiële tarief), krijgt u voor een termijn van drie
maanden de kans om uw contract op te zeggen, als de overeenkomst in kwestie
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werd afgesloten voor een looptijd van meer dan 1 jaar. Daarvoor is dan een
kennisgeving met een opzeggingstermijn van maximaal 1 maand via een ter
post aangetekende brief nodig.

2.39. De kredietgever/het incassobureau wil mij geen
(gedetailleerd) overzicht bezorgen van wat ik hem/haar (nog)
verschuldigd ben. Wat kan ik doen?
De kredietgever of het incassobureau mogen niet weigeren om u een overzicht te bezorgen van wat
u nog verschuldigd bent. Elke aan u gevraagde betaling moet gedetailleerd en gerechtvaardigd
worden in een document dat u wordt overhandigd. Verder hebt u het recht om op elk moment
een nieuw document te vragen waarin uw schuld gedetailleerd wordt. De kredietgever of het
incassobureau is dan verplicht om u dit document in principe gratis te bezorgen.
Als de kredietgever of het incassobureau weigert om u dit overzicht te geven, kunt u het volgende
doen:
•	de interesten en kosten niet betalen. Zolang u het gedetailleerde overzicht niet krijgt, terwijl
u er wel om gevraagd hebt, bent u automatisch vrijgesteld van het betalen van de interesten
en kosten ;
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•	een klacht indienen bij de FOD Economie (zie vraag nr. 2.50.). Deze overheidsdienst is namelijk
belast met het controleren van de naleving van de wet door kredietgevers en incassobureaus ;
•	een klacht indienen bij de procureur des Konings (zie vraag nr. 2.50.). Het feit dat u geen
gedetailleerd overzicht krijgt van de gevraagde bedragen is strafrechtelijk vervolgbaar.
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II.6. IK HEB MOEILIJKHEDEN MET HET TERUGBETALEN
VAN MIJN KREDIET. WAT KAN IK DOEN? WAT ZIJN DE
GEVOLGEN?
2.40. Omdat ik de laatste termijn van mijn lening niet heb
betaald, heb ik een brief van een incassobureau ontvangen.
Hierin word ik gevraagd om de termijn in kwestie te betalen,
evenals 30 € ‘kosten’. Is dat wettelijk?
Neen, dat is niet wettelijk.
Wanneer u, zoals in het voorbeeld, een termijn niet betaald hebt, resulteert dit niet in het einde
van de overeenkomst.
In dat geval kan de kredietgever of de persoon die hij belastte met de inning van de termijn in
kwestie, slechts vragen om het bedrag van de niet-betaalde termijn (kapitaal en JKP) te betalen,
net als de verwijlinteresten op het bedrag van de niet-betaalde termijn en de kosten van de
aanmanings- en ingebrekestellingsbrieven, zoals ze overeengekomen werden. Deze kosten

mogen niet meer bedragen dan 7,50 € (te indexeren), vermeerderd met de portokosten die
gelden op het ogenblik van de verzending.
Noch de kredietgever, noch het incassobureau mag u dus verplaatsingskosten aanrekenen.
U kunt de kredietgever of het incassobureau ook altijd vragen om u schriftelijk een gedetailleerd
overzicht te bezorgen van de bedragen die u moet betalen. Ze mogen dit niet weigeren.
Als de kredietgever de rechter om een veroordeling vraagt of als hij beslag moet
laten leggen om betaling van de hem verschuldigde betalingen te bekomen,
dan zal dit wel bijkomende kosten met zich brengen, die u aangerekend kunnen
worden.

2.41. In 2010 ben ik een lening aangegaan. Vandaag ben ik
werkloos en kan ik de lening niet meer terugbetalen. Kan ik
om betalingsfaciliteiten vragen?
Als u moeilijkheden hebt met het terugbetalen van uw krediet, moet u snel reageren en kunt u
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betalingsfaciliteiten vragen.
Het eerste wat u moet doen, is per aangetekende brief contact opnemen met de kredietgever om
hem uw moeilijkheden uit te leggen en hem te vragen om u dergelijke faciliteiten toe te kennen.
Als de kredietgever weigert, als hij u geen antwoord bezorgt binnen de termijn van een maand,
te tellen vanaf de afgifte ter post van uw aangetekende brief, of als het geformuleerde voorstel
u niet bevalt, kunt u de vrederechter van uw woonplaats vragen om u betalingsfaciliteiten toe te
kennen (zie vraag nr. 2.42 en 2.43).

2.42. Ik kan mijn leningen niet langer terugbetalen. Ik heb
gehoord dat de vrederechter mij zou kunnen helpen. Wat kan
hij doen?
De vrederechter kunt u betalingsfaciliteiten toekennen, als uw financiële situatie is verslechterd.
De moeilijkheden die u hebt om uw krediet terug te betalen, kunnen tal van oorzaken hebben:
een scheiding, een echtscheiding, een overlijden, een ziekte, ... Of het kan zijn dat u in het begin
uw budget gewoon slecht berekend hebt.
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Wanneer hij u betalingsfaciliteiten toekent, dan kan de vrederechter het maandelijks terug te
betalen bedrag verminderen. Hij kan de schuld echter niet doen verdwijnen.
U moet dus nog altijd het krediet terugbetalen, maar dan wel over een langere periode dan wat
u voorzien had bij het sluiten van de overeenkomst.
Als de verlenging van de terugbetalingstermijn voor een verhoging van de kostprijs van het
krediet zorgt, bepaalt de vrederechter het aandeel dat u hiervan voor uw rekening moet nemen.
U moet de u toegekende betalingsfaciliteiten strikt respecteren. Als u de
betalingstermijnen en -modaliteiten die de rechter heeft vastgelegd niet
naleeft, verliest u de faciliteiten.

2.43. Ik zou de vrederechter willen vragen om mij
betalingsfaciliteiten toe te staan. Hoe moet ik dit aanpakken?
Moet ik hiervoor een beroep doen op een advocaat?
Nadat u met een aangetekende brief contact hebt opgenomen met de kredietgever, kunt u zich richten
tot de vrederechter. U kunt deze laatste vragen om u betalingsfaciliteiten toe te kennen, als u geen
antwoord hebt gekregen van de kredietgever binnen de termijn van een maand na afgifte ter post van
uw aangetekende brief, als de kredietgever uw verzoek tot toekenning van betalingsfaciliteiten heeft
geweigerd of als de kredietgever u een voorstel heeft gedaan dat u niet bevalt.
Het verzoek dat bij de vrederechter van uw woonplaats wordt ingediend, is een schriftelijk
document dat ‘verzoekschrift’ wordt genoemd. Dit verzoekschrift moet in ieder geval het
volgende vermelden:
•	de dag, de maand en het jaar ;
•	uw naam, voornaam en woonplaats én, indien nodig, de namen, voornaam, woonplaats en
hoedanigheid van uw wettelijke vertegenwoordigers ;
•	de namen, voornaam en woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, de verblijfplaats
van de persoon aan wie uw verzoek is gericht of, als uw verzoek is gericht tegen een
rechtspersoon, de vermelding van de maatschappelijke of administratieve zetel ;
•	het voorwerp en een beknopte uiteenzetting van uw argumenten (de zogenaamde ‘middelen’)
voor het verzoek. Hierbij moet u uitleggen dat u een consumentenkredietovereenkomst hebt
gesloten en dat u dat niet langer kunt terugbetalen. Verder is het ook nuttig om hier de
redenen voor uw moeilijkheden (overlijden, echtscheiding, ziekte, enz.) te vermelden, alsook
uw gezinssituatie (gehuwd, kinderen ten laste, enz.), uw inkomen en uw lasten ;
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•	een verklaring waarin u aangeeft dat er geen verzoek in verband met de overeenkomst
waarop de door de vordering beoogde betalingsfaciliteiten betrekking hebben, aanhangig
werd gemaakt bij de feitenrechter ;
•	uw handtekening of die van uw advocaat.
De vordering wordt in evenveel exemplaren ingediend als er partijen in de zaak zijn. Als uw
verzoek dus maar betrekking heeft op één kredietgever, dan is een vordering in twee exemplaren
voldoende.
Verder moet u bij elk exemplaar van het verzoekschrift ook een kopie van de kredietovereenkomst
voegen, die het onderwerp vormt van uw verzoek tot betalingsfaciliteiten.
Daarnaast is het eveneens nuttig om alle stukken ter staving van uw aanvraag bij te voegen. Als
uw moeilijkheden te wijten zijn aan het feit dat u uw baan verloren bent, is het nuttig om een kopie
van uw inschrijving als werkzoekende bij uw verzoekschrift te voegen, alsook een document dat
het bedrag vermeldt van de werkloosheidsuitkeringen die u ontvangt of zult ontvangen.
74

De griffier van de vrederechter zal alle personen die betrokken zijn bij uw verzoek om
betalingsfaciliteiten, d.w.z. in principe u en de kredietgever, uitnodigen voor een hoorzitting.
Tijdens deze hoorzitting licht u uw verzoek aan de rechter toe. De andere uitgenodigde partijen
zullen vervolgens eveneens hun standpunt kenbaar maken. Na alle partijen gehoord te hebben,
velt de vrederechter dan een vonnis waarin hij de betalingsfaciliteiten toekent of weigert. De
griffier van de vrederechter bezorgt dit vonnis ook aan de Nationale Bank van België.
Voor deze hele procedure is het niet verplicht om een beroep te doen op een advocaat. Als uw
inkomsten laag zijn, kunt u zich gratis laten bijstaan door een advocaat (die over het algemeen
‘pro-Deoadvocaat’ wordt genoemd).

2.44.Ik heb een televisietoestel van 1.000 € op krediet
gekocht. Ik had al 800 € terugbetaald, maar toen verloor
ik mijn werk en nu kan ik het resterende bedrag niet
terugbetalen. De kredietgever vertelt mij dat hij het
televisietoestel zal terugnemen. Kan ik mij hiertegen
verzetten?
Hoewel de verkoper natuurlijk het recht heeft om betaald te worden, machtigt dit hem niet om
naar eigen goeddunken te handelen.
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De verkoper kan het televisietoestel alleen maar terugnemen als hij er eigenaar van is tot aan
de volledige betaling van de prijs (dit is het zogenaamde ‘beding van eigendomsvoorbehoud’)
of als het toestel het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of pandbelofte waarvan hij de
begunstigde is. Lees uw overeenkomst er dus op na om na te gaan of dat inderdaad zo is.
Als u zich in één van voormelde situaties bevindt (eigendomsvoorbehoud of inpandgeving),
dan geniet u een aanvullende bescherming omdat u meer dan 40 % van de waarde van het
televisietoestel hebt betaald. De verkoper kan dit goed in dat geval alleen terugnemen op grond
van een gerechtelijke beslissing of van een schriftelijke overeenkomst die u met de verkoper na
een aanmaning bij aangetekende brief gesloten zou hebben. In beide gevallen krijgt u wel de
kans om uit te leggen wat er precies gebeurd is.
De verkoper kan het teruggenomen televisietoestel vervolgens herverkopen. Hij is verplicht om
u te informeren over de prijs die hij ervoor gekregen heeft, alsook om u het overtollig geïnde
bedrag terug te geven.
Als u zich niet in één van voormelde situaties bevindt (eigendomsvoorbehoud of inpandgeving),
kan de verkoper het televisietoestel niet terugnemen. Voor zover hij uw veroordeling tot
betaling van het saldo van de prijs nog niet heeft bekomen, kan hij – mits toelating van een
rechter – slechts bewarend beslag leggen. Met zulk beslag zorgt de schuldeiser ervoor dat het
televisietoestel zonder zijn akkoord niet kan verkocht worden. U blijft evenwel in het bezit van het
televisietoestel en de schuldeiser kan het niet verkopen.
Als u moeilijkheden hebt met het terugbetalen van het krediet dat u bent
aangegaan voor uw televisietoestel, neem dan contact op met de kredietgever
om betalingsfaciliteiten te krijgen (zie vragen nr. 2.41 tot nr. 2.43).

2.45. Wat zijn de verplichtingen die de kredietgever (of het
incassobureau) moet naleven vooraleer hij (het) loonbeslag
mag leggen?
Een beslag is bewarend wanneer het leidt tot een blokkering van een deel van het loon in handen
van de werkgever. Het is uitvoerend wanneer het niet alleen tot een blokkering van een deel van
het loon leidt, maar de kredietgever tevens via de geblokkeerde gelden betaling van de schuld
bekomt.
Een loonbeslag kan evenwel slechts wanneer de kredietgever of het incassobureau daartoe
voorafgaand een specifieke toelating van de rechter kreeg of een vonnis bekwam waarin u wordt
veroordeeld.
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Dit veronderstelt dus dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen, d.w.z. dat u uw krediet niet
op de afgesproken vervaldagen hebt terugbetaald.
Opgelet: net zoals bij loonoverdracht (zie vraag nr. 2.25) kan er geen beslag worden gelegd op
uw hele loon.

II.7. ENKELE VERBODEN PRAKTIJKEN
2.46. Mijn buren hebben bezoek gekregen van twee personen
die hen ondervraagd hebben over mijn inkomsten en over wat
ik bezit. Ik ben hierover vrij verbaasd.
U hebt alle reden om verbaasd te zijn.
Deze manier van handelen druist in tegen het elementaire respect voor de persoonlijke
levenssfeer. Hoewel het normaal is dat een schuldenaar zijn schulden terugbetaalt, betekent
dat niet dat alles is toegelaten.
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Zijn over het algemeen verboden: alle invorderingsmethoden die afbreuk doen aan uw privéleven
en aan de menselijke waardigheid of die u misleiden.
Zo zijn de volgende praktijken verboden:
•	informatie in verband met de invordering van uw schuld of uw kredietwaardigheid (zoals uw
goederen) vragen/geven aan uw buren, uw familie of uw werkgever ;
Opgelet, dit betekent niet dat elk contact met uw werkgever verboden is. Contacten in
het kader en binnen de grenzen van wettelijke invorderingsprocedures, zoals bv. die tot
inkomstenoverdracht (zie vraag n° 2.25.), zijn toegelaten ;
•	het versturen van een brief die ten onrechte laat uitschijnen dat het een document is van een
gerechtelijke instantie ;
•	het sturen van een schriftelijke mededeling die onjuiste informatie bevat over de gevolgen
van de wanbetaling ;
•	het aangeven van een vermelding op een enveloppe waaruit blijkt dat de briefwisseling
verband houdt met de invordering van een schuld ;
•	elke poging tot invordering in aanwezigheid van een derde, zonder uw akkoord.
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Een derde is een persoon die niet betrokken is bij de invordering. Het kan bijvoorbeeld
om uw werkgever gaan wanneer die niet werd ingelicht over het bestaan van uw schuld
in het kader van en binnen de grenzen van wettelijke invorderingsprocedures zoals de
inkomstenoverdracht of een beslag op inkomsten.
•	u lastigvallen, terwijl u uitdrukkelijk en met vermelding van redenen hebt laten weten dat u
uw schuld betwist ;
•	telefoongesprekken naar en bezoeken bij u thuis tussen tien uur ’s avonds en acht uur ’s
morgens.
Als u slachtoffer bent van dergelijk gedrag of als u er weet van hebt, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de FOD Economie.

2.47. Om een lening te krijgen, ben ik naar een bemiddelaar
gestapt. Ik wacht intussen al 15 dagen op mijn geld. De
financieringsmaatschappij deelde mij mee dat ze het geld van
de lening aan de bemiddelaar bezorgde. Van hem heb ik niets
meer gehoord.
Maak u niet ongerust.
Als de bemiddelaar met het geld van de lening met de noorderzon verdwijnt, neem dan
rechtstreeks contact op met de kredietgever om dit te melden.
De kredietgever is namelijk verantwoordelijk voor de bedragen die hij aan de bemiddelaar heeft
uitgekeerd, tot op het ogenblik waarop u of de door u aangewezen derde (bv. uw garagehouder
bij de aankoop van een auto) ze volledig ontvangt.
Dat wil zeggen dat als de bemiddelaar met het geld van de lening verdwenen is, de kredietgever
nog altijd verplicht is om u het geld van de lening te geven. Hij zal dus een tweede keer het geld
van de lening moeten uitkeren.
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2.48. Ik heb een lening van 7.500 € aangevraagd. Mijn
makelaar heeft daarvoor bij drie banken een aanvraag
ingediend voor een bedrag van 2.500 €, omdat hij dacht
dat geen enkele kredietgever mij een dergelijk bedrag zou
toekennen omwille van mijn laag inkomen. Is dat een goede
oplossing?
Het is echt geen goede oplossing.
Als u enerzijds niet over de financiële capaciteit beschikt om een krediet van 7.500 € terug
te betalen, is het niet omdat het bedrag van 7.500 € verdeeld wordt over drie kredieten dat u
het gemakkelijker kunt terugbetalen. De verspreiding van het krediet vergroot uw financiële
slagkracht immers niet.
Om u te beschermen tegen zulke voorstellen, mag de bemiddelaar de kredietaanvraag niet
opsplitsen in meerdere kredietaanvragen voor een lager bedrag. Bovendien moet hij alle
bevraagde kredietgevers informeren over het bedrag van de andere kredietovereenkomsten die
hij heeft aangevraagd of gekregen voor dezelfde consument in de loop van de twee maanden die
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aan elke nieuwe kredietaanvraag voorafgaan.
Als uw terugbetalingscapaciteit het niet toelaat, probeer dan geen bedragen te
lenen via listen, zoals een opsplitsing van het krediet. Het kan er immers voor
zorgen dat u te veel schulden opbouwt.

2.49. Ik heb financiële moeilijkheden. Ik beslis om mijn
plasmascherm naar de ‘cash converter’ in de buurt te
brengen. Die koopt het scherm van mij over voor 1.000 €. Hij
zegt dat ik het binnen een maand kan terugkopen voor 1.500 €
en dat, als ik dat over een maand niet heb gedaan, hij het mag
doorverkopen. Is dat wettelijk?
Neen, dat is niet wettelijk.
Het gaat vermoedelijk om een vermomde lening op onderpand.
Bij een lening op onderpand verkoopt u een goed voor een prijs X en hebt u de mogelijkheid het
binnen een zekere termijn opnieuw te kopen voor een prijs Y die ofwel op voorhand vastgelegd
wordt, ofwel equivalent is aan prijs X vermeerderd met interesten.
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De lening op onderpand is een activiteit die uitsluitend is voorbehouden aan één enkele openbare
instelling in België: de Berg van Barmhartigheid.
Daarentegen, als de “cash converter” ertoe strekt dat men uw plasmascherm voor uw rekening
verkoopt (de verkoopprijs die men behaalt zult u door de “cash converter” na aftrek van zijn
kosten worden uitbetaald), is deze activiteit perfect wettelijk. Hetzelfde geldt wanneer de “cash
converter“uw plasmascherm aankoopt en u de prijs ervan betaalt, zonder van bij het begin met
u overeen te komen dat u het plasmascherm binnen een bepaalde termijn en voor een bepaalde
prijs opnieuw kunt aankopen.
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II.8. IK HEB EEN KLACHT
2.50. Ik heb vastgesteld dat sommige praktijken indruisen
tegen boek VII van het Wetboek van economisch recht. Wat
kan ik doen?
Als u vaststelt dat bepaalde praktijken indruisen tegen boek VII van het Wetboek van economisch
recht, kunt u de FOD Economie hier altijd van op de hoogte brengen (FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie - Algemene Directie Controle en Bemiddeling – Front Office - NG III,
Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be).

De FOD Economie is namelijk belast met het toezicht op de correcte naleving van de wet. Na
ontvangst van uw klacht zal de dienst een onderzoek instellen. Als de feiten bewezen worden,
kan de FOD de overtreder een waarschuwing geven en eisen dat hij voortaan de wet respecteert.
De FOD Economie beschikt hiervoor over een doeltreffend wapen: ze mag de erkenning of
inschrijving intrekken. Om kredietgever of bemiddelaar te zijn, moet je toelating hebben gekregen
van de FOD Economie (zie vraag nr. 1.3). Bij niet-naleving van de wet, kan deze toelating worden
opgeschort of opgeheven.
Als de praktijken die tegen de wet indruisen strafrechtelijk worden bestraft, kan de FOD Economie
het dossier aan de procureur des Konings bezorgen of de persoon die de wet niet naleeft, een
transactie voorstellen, d.w.z. de betaling van een boete. De keuze die daarbij gemaakt wordt,
hangt af van de ernst van de vastgestelde feiten of van hun herhaling.
U kunt ook zelf rechtstreeks de procureur des Konings aanschrijven en hem de betwiste feiten
uitleggen. De procureur des Konings zal dan een magistraat aanstellen, die substituut wordt
genoemd, en hij zal een onderzoek voeren.
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Als de procureur des Konings van mening is dat de feiten bewezen zijn en bestraft moeten
worden, zal hij het dossier aan de rechter van de correctionele rechtbank bezorgen, die een
veroordeling kan uitspreken ten laste van diegene die de wet niet respecteert.

2.51. Ik heb een conflict met een kredietgever. We kunnen niet
tot een minnelijke schikking komen. Tot wie kan ik mij in dat
geval richten?
Er zijn diverse opties om uw conflict met de kredietgever op te lossen, zoals:
•	Als uw kredietgever een bank is kunt u de zaak aan de bemiddelingsdienst voorleggen, die
het dossier zal bestuderen en op uw klacht zal reageren ;
•	Als u zich om een of andere reden niet tot de bemiddelingsdienst van de kredietgever zelf kunt
richten, kunt u altijd nog terecht bij de Bemiddelingsdienst Banken - Kredieten - Beleggingen
(Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel, Tel.: +32 2 545 77 70 - Fax: +32 2 545 77 79 e-mail: Ombudsman@OmbFin.be).
Dit is een bemiddelingsdienst die losstaat van de banken, waarin vertegenwoordigers van de
consumenten zetelen ;

«

»

De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

•	En u kunt uw zaak altijd aanhangig maken bij de vrederechter van uw woonplaats. Hij is
bevoegd om alle conflicten op het vlak van consumentenkredieten te berechten.
Om de tussenkomst van de vrederechter te vragen, volstaat het hem aan te schrijven en
daarbij kort uw verzoek toe te lichten.
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VERKLARENDE
WOORDENLIJST VAN
DE BELANGRIJKSTE
TERMEN
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Borgstelling

Verbintenis tot betaling die iemand met zijn/haar
volledig patrimonium aangaat, bij niet-betaling door de
hoofdschuldenaar.

Betalingsfaciliteiten

Een terugbetalingsplan dat met de kredietgever werd
afgesproken of door de vrederechter werd opgelegd,
wanneer de consument moeilijkheden heeft om zijn krediet
terug te betalen.

Centrale voor Kredieten aan

Databank die door de Nationale Bank van België

Particulieren

wordt bijgehouden en waarin de door een consument
afgesloten kredieten worden vermeld, alsook de eventuele
betalingsmoeilijkheden van deze consument.

Consument

Een natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft en die
bij het sluiten van een consumentenkredietovereenkomst
voornamelijk met een privédoel handelt.

Consumentenkrediet

Een krediet dat aan een consument wordt gegeven, d.w.z.
een natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft,
die voornamelijk met een privédoel handelt en die het
krediet gebruikt om een roerend goed (zoals een auto of
een televisie) of een dienst (zoals de organisatie van een
huwelijk) te kopen of, meer in het algemeen, om een privéuitgave te financieren (bv. belastingen betalen).

Debetrente

Interestvoet die de kredietgever toepast.

Geoorloofde debetstand

Een bijzondere vorm van kredietopening die de consument
toelaat op zijn zichtrekening onder nul te gaan wanneer
hij betalingen in een winkel verricht, geld afhaalt aan een
bankautomaat, overschrijvingen doet, enz. en niet of niet
meer over geld op zijn rekening beschikt.

Herroeping

Het feit dat de consument van de overeenkomst wil afzien
binnen de bij wet voorziene bedenktijd.
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Jaarlijks kostenpercentage

Een percentage waarin aan de hand van een wiskundige

of JKP

formule in principe alle kosten (zoals dossierkosten,
beheerkosten, commissies voor de kredietbemiddelaars,
kredietkaartkosten en verzekeringskosten) en interesten
vervat zitten die u dient te betalen om daadwerkelijk over
het krediet te beschikken.

Kosteloze borgstelling

Borgstelling van een natuurlijke persoon zonder enig
rechtstreeks of indirect economisch voordeel voor de borg.

Kredietbemiddelaar

Een natuurlijke of rechtspersoon die geen kredietgever
is, maar die in het kader van zijn beroepsactiviteiten de
consument kredietovereenkomsten voorstelt.

Kredietgever

Een persoon wiens beroepsactiviteit erin bestaat om
krediet te verstrekken. Om een kredietgever op het vlak van
consumentenkredieten te zijn, moet hij erkend zijn.
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Kredietopening

Een geldreserve die gebruikt kan worden in functie van de
behoeften van de kredietnemer, vaak via een kaart.

Leasing

Een overeenkomst voor de huur van een goed, met
de mogelijkheid om het goed in kwestie aan te kopen
(aankoopoptie).

Lening op afbetaling

Een lening van bepaalde duur en met vaste maandelijkse
termijnen.

Leuren aan de woonplaats

Een kredietgever die u ongevraagd belt of ongevraagd bij u
thuis op bezoek komt teneinde een aanbod te formuleren.

Overbruggingskrediet

Een krediet waarbij er voor een korte periode middelen
worden voorgeschoten in afwachting van de ontvangst van
een aanzienlijk bedrag. Het kan in één keer terugbetaald
worden.
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Overschrijding

Een specifieke vorm van een geoorloofde debetstand
waarbij de mogelijkheid om in het rood te gaan op een
zichtrekening, initieel niet voorzien was, maar wel aanvaard
werd door de bank eenmaal de rekening een negatief saldo
had.

Persoonlijke

Een waarborg die iemand geeft met zijn of haar volledig

zekerheidsstelling

patrimonium. De borgstelling is een vorm van persoonlijke
zekerheidsstelling.

SECCI

Een document dat de ‘Europese Standaardinformatie
inzake consumentenkrediet’ bevat.

Verkoop op afbetaling

Verkoop van een goed of dienst waarvan de prijs in
meerdere keren wordt betaald.

Vroegtijdige terugbetaling

De terugbetaling van het krediet vóór de vervaldatum die
tussen de kredietgever en de kredietnemer is afgesproken.
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MODEL VAN EEN BRIEF DIE U BIJ
BETALINGSMOEILIJKHEDEN AAN DE KREDIETGEVER
KAN STUREN
Naam en voornaam van de consument
Adres van de consument
Naam van de kredietgever (bv. uw bank)
Ontvanger (bv. de directeur van uw agentschap)
Adres van de kredietgever (bv. adres van uw bankagentschap)
Datum en plaats van de opstelling van de brief
(bv. Brussel, 25 juni 2012)
Geachte heer,
Op [datum waarop de overeenkomst gesloten werd] heb ik in uw agentschap een
kredietovereenkomst ten belope van € [geleend bedrag] gesloten om werken in mijn woning
te laten uitvoeren.
Andere voorbeelden:
Om een auto te kopen
Om een televisietoestel te kope
De maandelijkse termijnen bedragen € [maandelijks terug te betalen bedrag].
Vandaag heb ik moeilijkheden om het krediet terug te betalen. Ik ben sinds vier maanden
namelijk werkzoekende.
Andere voorbeelden:
Mijn echtgenote (mijn vriendin) is ernstig ziek geworden.
Ik ben aan het scheiden.
Als inkomen beschikken we over de werkloosheidsuitkeringen, het loon van mijn vrouw die
deeltijds werkt en de kinderbijslag, goed voor in totaal € [totaalbedrag van de maandelijkse
inkomsten].
Andere voorbeelden:
Ik krijg € [bedrag] per maand van het OCMW.
Mijn vrouw (mijn vriendin) ontvangt een vergoeding van het ziekenfonds van €
[bedrag].
Met dat geld moet ik € [bedrag] terugbetalen voor de hypothecaire lening en € [bedrag] voor
een autolening. Voor alle andere kosten blijft er nog € [bedrag] over.
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Andere voorbeelden:
Aangezien mijn vrouw (mijn vriendin) ernstig ziek is, moeten we medische kosten
betalen ten belope van ca. € [bedrag] per maand
Via deze weg zou ik u willen vragen mij betalingsfaciliteiten toe te kennen. Ik zou u € [bedrag]
per maand kunnen betalen.
Hoogachtend,
Naam en handtekening van de auteur van de brief

MODEL VAN VERZOEKSCHRIFT: TE RICHTEN AAN
DE VREDERECHTER VAN DE WOONPLAATS VAN DE
CONSUMENT BIJ BETALINGSMOEILIJKHEDEN
Naam en voornaam van de consument
Adres van de consument
Geachte heer Vrederechter van [naam van uw gemeente]
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Adres van de Vrederechter
Datum en plaats van de opstelling van het verzoekschrift
(bv. Brussel, 25 juni 2012)
Geachte heer Vrederechter,
Betreft: verzoek tot toekenning van betalingsfaciliteiten
Op [datum waarop de overeenkomst gesloten werd] heb ik met [identiteit en adres van de
kredietgever] een kredietovereenkomst ten belope van € [geleend bedrag] gesloten om werken
in mijn woning te laten uitvoeren. .
Andere voorbeelden:
Om een auto te kopen
Om een televisietoestel te kopen
De maandelijkse termijnen bedragen € [maandelijks terug te betalen bedrag].
Daarnaast heb ik ook andere kredieten afgesloten, namelijk:
- kredietovereenkomst gesloten op [datum] met [identiteit en adres van de kredietgever] voor de
aankoop van een plasmascherm;
- kredietovereenkomst gesloten op [datum] met [identiteit en adres van de kredietgever] voor
de aankoop van een wagen.
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Ik ben 42 jaar oud en woon samen met mijn vriendin die deeltijds werkt. We hebben 3 kinderen
van 13, 11 en 7 jaar oud.
Vandaag heb ik moeilijkheden om de kredieten terug te betalen. Ik ben sinds vier maanden
namelijk werkzoekende.
Andere voorbeelden:
Mijn echtgenote (mijn vriendin) is ernstig ziek geworden.
Ik ben aan het scheiden.
Als inkomen beschikken we over de werkloosheidsuitkeringen, het loon van mijn vrouw en de
kinderbijslag, goed voor in totaal € [totaalbedrag van de maandelijkse inkomsten].
Andere voorbeelden:
Ik krijg € [bedrag] per maand van het OCMW.
Mijn vrouw (mijn vriendin) trekt een vergoeding van het ziekenfonds van € [bedrag].
Met dat geld moet ik elke maand € [bedrag] terugbetalen voor de hypothecaire lening, € [bedrag]
voor de autolening en € [bedrag] voor het plasmascherm. Voor alle andere kosten blijft er nog
€ [bedrag] over.
Andere voorbeelden:
Aangezien mijn vrouw (mijn vriendin) ernstig ziek is, moeten we medische kosten
betalen ten belope van ca. € [bedrag] per maand.
Daarom zou ik u via deze weg willen verzoeken om mij betalingsfaciliteiten toe te kennen. Ik zou
elke maand € [bedrag] kunnen betalen om de hierboven vermelde kredieten terug te betalen.
Per brief van [datum van de brief waarmee de consument de kredietgever om de toekenning
van betalingsfaciliteit heeft verzocht] heb ik voormelde kredietgevers verzocht om mij
betalingsfaciliteiten toe te kennen.
Ik heb geen antwoord gekregen.
Andere voorbeelden:
De bank ‘Goedlenen’ waarmee ik contact heb opgenomen, stelt mij voor om de
maandelijkse termijnen met € [bedrag] te verminderen, wat gelet op mijn inkomsten
niet volstaat. De andere kredietgevers hebben niet op mijn verzoek geantwoord.
Voor zover ik weet, werden mijn kredietovereenkomsten nog bij geen enkele rechter aanhangig
gemaakt.
Hoogachtend
Naam en handtekening van de auteur van de brief
Bijlagen: kopie van de kredietovereenkomsten en twee exemplaren van het verzoekschrift.

89

NUTTIGE ADRESSEN

90

«

»

De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

INSTELLING

GEGEVENS

DIENSTVERLENING

Nationale Bank

Berlaimontlaan 14

Informatie over de

van België

1000 Brussel

bestaande kredieten en de

Centrale voor

Tel.: +32 2 221 30 06

wanbetalingen.

kredieten aan

(van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot

particulieren

16.30 uur)
E-mail: ckp.ccp@nbb.be
Website: http://www.nbb.be

Commissie

Drukpersstraat 35

Eerbiediging van de

voor de

1000 Brussel

privacy

Bescherming

Tel.: +32 2 274 48 00

van de

Fax: +32 2 274 48 35

Persoonlijke

E-mail: commission@privacycommission.

levenssfeer

be
Website:
http://www.privacycommission.be/nl/.
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FSMA

Congresstraat 12-14

Klachten (moeilijkheden

1000 Brussel

met uw hypothecaire

Tel.: +32 2 220 52 11

kredietgever)

Fax: +32 2 220 52 75
e-mail: hyp@fsma.be
Steunpunt voor

Jubelfeestlaan, 153-155

Hulp bij schuldoverlast in

de diensten

1080 Brussel

het Brussels Gewest.

schuldbemid-

Tel.: +32 2 217 88 05

deling (GREPA)

Fax: +32 2 217 88 07
e-mail: info@grepa.be
Website: http://www.grepa.be

Observatorium

Château de Cartier

Hulp bij schuldoverlast in

krediet en

Place Albert 1er 38

het Waals Gewest

schuldenlast

6030 Marchienne-au-Pont
Tel.: +32 71 33 12 59
Fax: +32 71 32 25 00
Website: http://www.observatoire-credit.be

Bemiddelings-

Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel

Klachten (moeilijkheden

dienst Banken

Tel.: +32 2 545 77 70

met uw kredietgever)

- Kredieten -

Fax: +32 2 545 77 79

Beleggingen

E-mail: Ombudsman@OmbFin.be

FOD Economie,

Algemene Directie Controle en

Klachten (moeilijkheden

K.M.O,

Bemiddeling

met uw kredietgever

Middenklasse

Front Office - NG III,

+ aangifte van illegale

en Energie

Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping,

praktijken )

1000 Brussel
Fax: +32 2 277 54 52
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E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
Website:
http://economie.fgov.be/nl/consument/
consumentenkrediet/
Vlaams

Paviljoenstraat 9

Hulp bij schuldoverlast in

Centrum

1030 Brussel

het Vlaams Gewest

schuldenlast

e-mail:
info@vlaamscentrumschuldenlast.be
Website:
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be
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