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IV. Evolutie van het jaarlijks kostenpercentage186 van consumentenkre-
diet 
De FOD Economie volgt, op vraag van de minister van Economie, de evolutie van het jaarlijks kostenpercentage van 
consumentenkrediet op. Deze opvolging gebeurt aan de hand van periodieke enquêtes waarvan de resultaten zullen 
besproken worden in deel 4 van deze analyse. Als inleiding op deze bespreking wordt, in wat volgt, het algemeen kader 
van het consumentenkrediet gepresenteerd vanuit een aantal verschillende invalshoeken, echter zonder de bedoeling 
van volledig en allesomvattend te willen zijn.  

In deel 1 wordt het consumentenkrediet gedefinieerd en de verschillende vormen van dit krediet besproken. Deel 2 
besteedt aandacht aan de toegang tot het beroep van kredietgever of kredietbemiddelaar en de bescherming van de 
consument. In deel 3 wordt het consumentenkrediet gesitueerd binnen de financiering van de Belgische gezinnen, 
waarbij ook de evolutie van de uitstaande bedragen en van de uitstaande contracten van consumentenkrediet aan bod 
komt. Dit deel eindigt met een internationale vergelijking van de uitstaande schuld aan consumentenkrediet per hoofd 
van de bevolking. Andere invalshoeken waren mogelijk zoals bijvoorbeeld187 de toegankelijkheid van de consument tot 
het consumentenkrediet, het risico voor de consument op overmatige schuldopbouw of de balansimplicaties van de 
verschillende vormen van consumentenkrediet voor de kredietgevers (en de weerslag hiervan op het JKP), maar deze 
worden in deze analyse niet besproken. 

IV.1 Definitie en vormen van consumentenkrediet 
IV.1.1 Wat is een consumentenkrediet? 

Een consumentenkrediet is een krediet dat aan een consument wordt toegekend en dat geen hypothecair krediet is. 
Onder een consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die gewoonlijk in België leeft, die voornamelijk handelt 
met een privédoel voor ogen en die het krediet gebruikt om een roerend goed (bijvoorbeeld een televisie) of een 
dienst (bijvoorbeeld een vakantiereis) te kopen of om, meer in het algemeen, een privé-uitgave te financieren (bijvoor-
beeld het betalen van belastingen).188 

Het consumentenkrediet wordt geregeld door het Wetboek van Economisch Recht189 (WER), meer bepaald de boeken 
I (Definities) en VII (Betalings- en kredietdiensten). In Boek I wordt het consumentenkrediet gedefinieerd als “het kre-

186 Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is een intrestpercentage dat uitdrukt hoeveel een consumentenkrediet in totaliteit kost. Dit 
kostenpercentage is te vergelijken met een intrestpercentage op jaarbasis dat niet enkel rekening houdt met de intrestlast op zich 
maar ook met alle andere kosten zoals bijvoorbeeld dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen andere kosten meer 
aanrekenen voor het krediet. Dit neemt niet weg dat het JKP van het consumentenkrediet in sommige gevallen kan beïnvloed wor-
den door het al dan niet onderschrijven door de consument-klant van bepaalde diensten zoals het (verplicht) openen van een zicht-
rekening (eventueel met loondomiciliëring), het afsluiten van verzekeringen (bijvoorbeeld een schuldsaldo verzekering, verzekering 
tegen ziekte, invaliditeit of werkloosheid) of andere diensten. 

187 De opsomming is niet-exhaustief. 

188 FOD Economie, Het consumentenkrediet, september 2015. 

189 Aan de grondslag van Wetboek van Economisch Recht ligt de (basis)wet van 28 februari 2013 (Wet tot invoering van het Wet-
boek van economisch recht). Het WER bestaat uit 18 boeken waarvan Boek I (Definities) en Boek VII (Betalings- en kredietdiensten) 
betrekking hebben op het consumentenkrediet. Via de wet van 19 april 2014 werd Boek VII in het WER ingevoegd (Belgisch Staats-
blad van 28 mei 2014). Door de wet 22 april 2016 (wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet 
en hypothecair krediet in verschillende boeken van het wetboek van economisch recht) worden een aantal kredieten, die voorheen 
als consumentenkrediet werden geregistreerd, actueel als hypothecair krediet beschouwd.  
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diet dat, ongeacht de benaming of de vorm, wordt verstrekt aan een consument en dat geen hypothecair krediet uit-
maakt”.190 

Kredieten toegekend aan rechtspersonen worden niet beschouwd als consumentenkredieten in de betekenis van de 
wet. Ook kredieten verstrekt aan natuurlijke personen in het kader van hun beroepsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld 
handelaars of zelfstandigen) 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 consumentenkre-
diet gelden, wanneer het beroepsmatig gebruik ervan bijzaak is en het privédoel hoofdzaak. 
Eind juni 2017 stond er in België voor 25,2 miljard euro aan consumentenkredieten uit, gespreid over 8,2 miljoen con-
tracten191.Verdeeld over het aantal private huishoudens in België gaat het om ongeveer 5.173 euro192 per privaat huis-
houden. Het consumentenkrediet is als financieringsbron aanwezig in iedere vermogensklasse van huishoudens, van 
de minder vermogende tot de meer of sterk vermogende klasse193. Ongeveer 5,5 miljoen personen, oftewel bijna de 
helft van de inwoners van België, hadden eind 2016 één of meerdere consumentenkredieten afgesloten, hoofdzakelijk 
in de leeftijdsklasse boven 35 jaar. Ongeveer 6,3 % van de uitstaande contracten was eind 2016 achterstallig.194 

IV.1.2 Vormen van een consumentenkrediet 

Er zijn drie grote vormen van een consumentenkrediet195, te weten de lening op afbetaling, de verkoop op afbetaling 
en de kredietopening: 

• lening op afbetaling: een krediet waarbij de consument de beschikking krijgt over een geldbedrag om een aan-
koop of een uitgave te financieren (het doel van de lening is niet altijd gespecifieerd). Dit krediet wordt voor 
een bepaalde termijn toegestaan tegen een jaarlijks kostenpercentage waarbij de klant zich verbindt om peri-
odiek (meestal maandelijks) kapitaal en intresten terug te betalen; 

• verkoop op afbetaling: een krediet waarbij de consument de beschikking krijgt over een geldbedrag om een 
specifiek goed of dienst mee aan te kopen. Ook dit type van krediet wordt voor een bepaalde termijn toege-
staan tegen een jaarlijks kostenpercentage waarbij kapitaal en intresten periodiek (meestal maandelijks) te-
rugbetaald dienen te worden;  

• kredietopening: een financiële reserve die, voor een bepaalde of onbepaalde duur, door een kredietgever 
ter beschikking wordt gesteld. Het krediet kan gepaard gaan met de aflevering van een kaart (kredietope-
ning met kaart) of zonder de aflevering van een kaart (kredietopening zonder kaart). De kredietopening 
met kaart is een geldreserve (een krediet) verbonden aan een kaart waarmee betalingen kunnen gebeu-

190 Wetboek Van Economisch Recht, Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 5, Art. I.9., 54°. 

191 FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

192 Op basis van cijfers van de FOD Economie (AD Statistiek-Statistics Belgium) waren er per 01.01.2017 (laatst beschikbaar cijfer) 
4.877.805 private huishoudens in België. 
193 NBB, Economisch tijdschrift, “De vermogensverdeling in België: eerste resultaten van de tweede golf van de Household 
Finance and Consumption Survey (HFCS)”, September 2016. Op basis van de HFCS werd de samenstelling van het vermogen 
en de schulden van huishoudens geanalyseerd binnen 5 vermogenskwintielen. De schulden zijn hierbij opgesplitst in hypo-
thecaire en niet-hypothecaire kredieten (waaronder het consumentenkrediet). De omvang van het niet-hypothecair krediet 
is in relatie tot het vermogen relatief groot voor het eerste vermogenskwintiel (huishoudens met het laagste vermogen) doch 
neemt stelselmatig af vanaf het tweede vermogenskwintiel. In het vijfde vermogenskwintiel (de hoge vermogens) is het rela-
tief belang van het niet-hypothecair krediet zeer klein.  
194 NBB, Centrale voor kredieten aan particulieren, Statistieken 2016. 

195 In theorie is er nog een vierde vorm van consumentenkrediet, te weten de financieringshuur. Financieringshuur stelt de consu-
ment in staat om een lichamelijk roerend goed voor een bepaalde termijn te huren. Na afloop van de termijn heeft de consument 
de mogelijkheid het goed te kopen tegen een afgesproken prijs. Sedert 2013 wordt deze vorm van krediet niet langer aangeboden. 
Derhalve zal financieringshuur dan ook niet verder aan bod komen in deze analyse. 

118 
 

                                                 



ren. De kredietopening zonder kaart is verbonden aan een zichtrekening via een (tijdelijke) geoorloofde 
debetstand op een rekening of via een doorlopend (meer permanent) krediet. De interesten van de kre-
dietopening moeten steeds periodiek worden betaald. Voor de terugbetaling van het kapitaal zijn ver-
scheidene formules mogelijk (bijvoorbeeld: formule met terugbetaling van het kapitaal (i) naar eigen keu-
ze van de consument of (ii) door middel van betaling van een vast maandelijks bedrag dat al naargelang 
de kredietlijn wordt bepaald of (iii) volgens een percentage dat afhankelijk van het schuldsaldo wordt be-
paald)196. 

IV.2 Reglementering ter bescherming van de consument 
IV.2.1 Het verlenen van consumentenkrediet is een gereguleerd beroep 

De toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in consumentenkrediet is gereguleerd. Enkel deze 
die een vergunning hebben bekomen (als kredietgever) van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten197 (“Fi-
nancial Services and Markets Authority” of FSMA) of die ingeschreven zijn (als kredietbemiddelaar) bij diezelfde autori-
teit kunnen optreden als kredietgever of kredietbemiddelaar in consumentenkrediet. Zelfs indien de kredietgever al 
over een andere vergunning beschikt (bijvoorbeeld als kredietinstelling) blijft een dergelijke vergunning nodig. Naast de 
NBB, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de financiële instellingen, staat de FSMA ook in voor het toezicht op 
de financiële markten, financiële informatie van vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op de 
financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en draagt zij bij tot een betere 
financiële vorming). Daarnaast is de FOD Economie bevoegd voor de controle op de wetgeving inzake de kredietverle-
ning alsook de instantie waar consumenten, in geval van problemen met kredietgevers of kredietbemiddelaars, klacht 
kunnen indienen198.  

Er zijn een groot aantal spelers actief op de markt van het consumentenkrediet. Zoals hiervoor reeds aangehaald, kan 
het krediet rechtstreeks (direct) verleend worden door kredietgevers in consumentenkrediet of onrechtstreeks (indi-
rect) via de tussenkomst van kredietbemiddelaars.  

Kredietgevers in consumentenkrediet zijn onder meer banken, financieringsmaatschappijen al dan niet verbonden aan 
automobielconcerns en andere. Zelfs de sociale dienst van een werkgever kan, voor zover hij aan werknemers leningen 
toekent, als kredietgever in consumentenkrediet beschouwd worden. 

Vaak komt het afsluiten van een consumentenkrediet echter tot stand via een kredietbemiddelaar, een tussenpersoon 
die kan optreden als een verbonden agent (biedt producten aan van één kredietgever), een kredietmakelaar (biedt op 
onafhankelijke wijze producten aan van verschillende kredietgevers)199 of als een agent in een nevenfunctie. Een agent 
in nevenfunctie is een persoon die in hoofdactiviteit goederen en diensten van niet-financiële aard verkoopt en als ne-
venactiviteit als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet optreedt. Zoals hiervoor reeds werd aangehaald is ook de 
activiteit van kredietbemiddelaar gereglementeerd. 

196 Beroepsvereniging van het Krediet, Gids van het consumentenkrediet, januari 2017. 

197 De FSMA is sedert 1 november 2015 bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in con-
sumentenkrediet. Voordien viel deze materie onder de bevoegdheid van de FOD Economie. 

198 Vooraleer klacht in te dienen bij de FOD Economie, heeft de consument de mogelijkheid om verhaal te zoeken bij Ombudsfin, de 
ombudsman voor consumentengeschillen in financiële aangelegenheden tegen aangesloten financiële instellingen, en dit indien 
een eerste lijngesprek tussen de kredietgever / kredietbemiddelaar en de consument niets heeft uitgehaald. 
199 Website FSMA, Bemiddelaars in consumentenkrediet. 
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IV.2.2 Bescherming van de consument200 201 

De wet op het consumentenkrediet biedt bescherming aan de consument-kredietnemer, zelfs vóór het afsluiten van 
de kredietovereenkomst. 

Reclame voor consumentenkrediet moet aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Identiteit- en adresgegevens van de 
kredietgever dienen vermeld te worden, alsook de kredietvorm en de kredietvoorwaarden (onder meer het kredietbe-
drag, de looptijd, het jaarlijks kostenpercentage en andere). De reclame dient altijd de boodschap “Let op, geld lenen 
kost ook geld” te vermelden. De vermelding “gratis krediet” is verboden, in plaats daarvan dient geafficheerd te wor-
den dat het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 0 % bedraagt. De wet verbiedt eveneens reclame die een consument, die 
het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, aanzet tot het opnemen van krediet alsook bepaalde andere vormen van 
reclame. 

Leuren voor kredietovereenkomsten aan de woonplaats en op de werkplaats van de consument is verboden behalve 
wanneer de consument zelf schriftelijk een kredietgever (of een kredietbemiddelaar) heeft uitgenodigd. 

Na indiening van een kredietaanvraag voor een consumentenkrediet heeft de kredietgever of de kredietbemiddelaar 
de verplichting tot informatieverstrekking en raadgeving (het krediet zoeken dat het best aan de financiële situatie van 
de kredietaanvrager is aangepast). De kredietgever of de kredietbemiddelaar dient eveneens een solvabiliteitsonder-
zoek te doen om na te gaan of de kredietaanvrager het krediet kan terugbetalen. 

Het jaarlijks kostenpercentage dat maximaal mag worden aangerekend voor een consumentenkrediet is beperkt bij 
wet. Er mag geen kostenpercentage aangerekend worden dat het wettelijk vastgelegde maximum overschrijdt. Afhan-
kelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag, zijn er verschillende maxima van toepassing voor het consumenten-
krediet. 

Tabel 26. Wettelijk maximum jaarlijks kostenpercentage voor de verschillende vormen van consumentenkrediet 
(In %) 

 Verkoop op afbetaling Lening op afbetaling Kredietopening met kaart Kredietopening zonder 
kaart 

tot 1.250 euro 18,50 18,50 14,50 10,50 
meer dan 1.250 euro tot 5.000 euro 12,50 12,50 12,50 9,50 
meer dan 5.000 euro 10,00 10,00 11,50 9,50 
Bron: FOD Economie. 

Bij het sluiten van de kredietovereenkomst dient de handtekening van de kredietaanvrager te worden voorafgegaan 
door de vermelding “gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen” (voor kredieten op afbetaling) of de ver-
melding “gelezen en goedgekeurd voor … euro op krediet” (voor kredietopeningen). De kredietovereenkomst moet 
een aflossingsplan bevatten dat voor elke terugbetaling het bedrag van het afgeloste kapitaal en van de kosten van het 
krediet vermeldt, alsook het schuldsaldo na iedere betaling. De kredietgever mag het geld niet op voorhand ter be-
schikking stellen om de kredietaanvrager onder druk te zetten om te tekenen. Ook mag het geld niet in contanten 
worden uitbetaald maar dient via een overschrijving of een cheque ter beschikking worden gesteld. 

Na ondertekening van de kredietovereenkomst heeft de kredietnemer een bedenktijd van 14 dagen om het krediet op 
te zeggen, zonder vermelding van een reden, mits het sturen van een aangetekend schrijven. 

Ook voor een borgstelling ten gunste van een kredietnemer van consumentenkrediet zorgt de wet voor bijkomende 
bescherming. Zo moet de borg(steller) zich onder meer enkel voor een welbepaald bedrag verbinden en dient hij een 
exemplaar van de kredietovereenkomst te ontvangen. Voor een kredietovereenkomst van onbeperkte duur, geldt de 
borgstelling voor maximaal vijf jaar. Vernieuwing is enkel mogelijk mits toestemming van de borgsteller. 

200 Beroepsvereniging van het Krediet, Gids van het consumentenkrediet, blz. 26, januari 2017. 

201 De opsomming van de verschillende beschermingsmaatregelen is niet-exhaustief. 
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In het kader van de totstandkoming van de kredietovereenkomst, mag de kredietgever gegevens met betrekking tot de 
persoonlijke levenssfeer van de kredietnemer enkel gebruiken indien deze hem in staat stellen om de financiële toe-
stand en de terugbetalingscapaciteiten van de kredietnemer te beoordelen. De kredietnemer heeft het recht deze per-
soonlijke gegevens te kennen en te laten verbeteren mochten ze fout zijn. 

IV.3 De markt voor consumentenkrediet in België 
IV.3.1 Situering van het consumentenkrediet in de financiering van de Belgische gezinnen 

De hypothecaire kredieten en de consumentenkredieten zijn twee belangrijke bronnen van financiering voor Belgische 
gezinnen. Binnen het totaal van deze twee financieringsbronnen vertegenwoordigen de consumentenkredieten eind 
2016 een aandeel van 15,6 % tegenover 84,4 % voor hypothecaire kredieten202. 

Grafiek 43. Situering van het consumentenkrediet binnen twee voorname financieringsbronnen van gezinnen (eind 2016) 
(In % van de toegekende kredietlijnen) 

 
Bron: NBB (Centrale voor kredieten aan particulieren). 

202 Berekening op basis van gegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren (statistieken 2016) waarbij de verhouding 
tussen beide financieringsvormen berekend werd op basis van de toegekende kredietlijnen. 

Consumentenkredieten Hypothecaire kredieten

15,6% 

84,4% 
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IV.3.2 Evolutie van de uitstaande schulden aan en van het aantal uitstaande contracten van con-
sumentenkrediet203 

Eind juni 2017 stond er in België voor een bedrag van 25.233,1 miljoen euro aan consumentenkredieten uit (uitstaande 
schuldmassa), gespreid over 8.219.017 contracten. De leningen op afbetaling waren de belangrijkste vorm van consu-
mentenkrediet (18.899,70 miljoen euro of 74,9 % van het totaal uitstaand bedrag aan consumentenkrediet), gevolgd 
door de kredietopeningen (5.533,50 miljoen euro of 21,9 %) en de verkopen op afbetaling (799,90 miljoen euro of 3,2 
%). Tussen 2011 en juni 2017 nam het totaal uitstaande bedrag aan consumentenkrediet toe met 16,9 %. In diezelfde 
periode zijn de uitstaande schulden van kredietopeningen en van leningen op afbetaling toegenomen met respectieve-
lijk 30,5 en 20,3 % terwijl het uitstaand bedrag aan verkopen op afbetaling gedaald is met 49,7 %. 

Grafiek 44. Evolutie van de uitstaande schulden aan en van het aantal uitstaande contracten van consumentenkrediet 
(In miljoen euro en in duizend aantallen) 

  
Bron: FOD Economie (AD Statistiek-Statistics Belgium). 

Eind juni 2017 stonden er in België 8.219.017 contracten van consumentenkrediet uit. Op basis van het aantal uit-
staande contracten waren de kredietopeningen204 de belangrijkste vorm van consumentenkrediet (6.136.757 of 74,7 % 
van het totaal aantal uitstaande contracten). De leningen op afbetaling en de verkopen op afbetaling waren goed voor 
respectievelijk 1.818.679 (22,1 %) en 263.581 contracten (3,2 %). Tussen 2011 en juni 2017 nam het totaal aantal uit-
staande contracten af met 6,5 %. In diezelfde periode is het aantal contracten van leningen op afbetaling toegenomen 
met respectievelijk 24,5 % terwijl het aantal contracten verkopen op afbetaling en kredietopeningen gedaald is met 
respectievelijk met 58,6 en 8,1 %. 

IV.3.3 Evolutie van de uitstaande schuld aan consumentenkrediet per contract 

Eind juni 2017 bedroeg het uitstaand bedrag aan consumentenkrediet per contract 3.070,10 euro. De uitstaande 
schuld per contract verschilt echter sterk per type van krediet: 10.391,90 euro voor de lening op afbetaling, 3.034,50 
euro voor de verkoop op afbetaling en 901,70 euro voor de kredietopening. Tussen 2011 en juni 2017 is het uitstaand 

203 Door omzetting naar Belgisch recht van een Europese richtlijn werd de wet van 13 juni 2010 (Wet tot wijziging van de wet van 
12 juni 1991 op het consumentenkrediet) van kracht op 1 december 2010. Eén van de gevolgen van deze wet is dat het aantal kre-
dietovereenkomsten die binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen aanzienlijk is gestegen, zij het door de verruiming van 
de definities, zij het door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de nieuwe wet. Concreet houdt dit in dat de statistieken 
consumentenkrediet van de AD Statistiek-Statistics Belgium van de periode voor 2011 niet volledig te vergelijken zijn met deze van-
af 2011. Zo nam het aantal uitstaande contacten van consumentenkrediet tussen 2010 en 2011 toe met 53,0 %, het aantal uit-
staande contracten kredietopeningen zelfs met 79,8 %, voornamelijk als gevolg van een ruimere definitie voor de debetsaldi op 
zichtrekeningen. Derhalve wordt de evolutie van de uitstaande schuld, van het aantal uitstaande contracten en van de uitstaande 
schuld per contract geanalyseerd vanaf 2011 en dit tot juni 2017. 

204 Tussen 2010 en 2011 nam het aantal uitstaande contracten van kredietopening toe met 2.964.400. Meer informatie hierover in 
de voorgaande voetnoot. 
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bedrag per contract toegenomen met 25,0 %. Voor de leningen op afbetaling is de uitstaande schuld per contract in 
diezelfde periode gedaald met 3,4 % terwijl de uitstaande schuld per contract voor de kredietopeningen en de verko-
pen op afbetaling gestegen is met respectievelijk 42,0 en 21,3 %. 

Grafiek 45. Evolutie van de uitstaande schuld aan consumentenkrediet per contract 
(In euro) 

 
Bron: FOD Economie (AD Statistiek-Statistics Belgium), eigen berekeningen. 

IV.3.4 Internationale situering: Uitstaande bedragen aan consumentenkrediet per hoofd van de 
bevolking 

De internationale situering is gebaseerd op gegevens van het European Credit Research Institute (ECRI)205. Deze cijfers 
werden aangeleverd door de BvK. De meest recente cijfers dateren van 2016. De berekeningen slaan op het uitstaand 
bedrag aan consumentenkrediet per hoofd van de bevolking. Op basis van deze ECRI-data bedroeg de uitstaande 
schuld aan consumentenkrediet voor België per hoofd van de bevolking 2.137 euro in 2016. Ter vergelijking, op basis 
van de cijfers van de FOD Economie bedroeg in 2016 de uitstaande schuld voor België 2.135 euro per hoofd van de 
bevolking206, oftewel een bedrag quasi gelijk aan het bedrag berekend door de BvK/ECRI. 

Binnen het spectrum van de EU-27 situeert België zich in 2016, met een uitstaand bedrag aan consumentenkrediet per 
hoofd van de bevolking van 2.137 euro, in de middengroep van landen, enerzijds tussen Litouwen en Letland (met een 
uitstaand bedrag van minder dan 500 euro) en anderzijds landen zoals Cyprus en het Verenigd Koninkrijk (met een uit-
staand bedrag van meer dan 3.000 euro). Ten overstaan van de voornaamste buurlanden ligt het uitstaand bedrag aan 
consumentenkrediet per hoofd van de bevolking in België hoger dan in Nederland (1.025 euro) doch lager dan in 

205 Het European Credit Research Institute (ECRI), gevestigd in Brussel, is een (non-profit) onderzoeksinstelling die geleid wordt door 
het Centre for European Policy Studies (CEPS), een denktank en forum voor debat rond EU-aangelegenheden. Het ECRI doet analy-
sewerk rond de structuur, reglementering en evolutie van (retail) markten van financiële diensten in Europa zoals consumenten-
krediet en hypothecair krediet. 

206 Op 01.01.2017 telde België, op basis van cijfers van de FOD Economie (AD Statistiek-Statistics Belgium) 11.322.088 inwoners. 
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Frankrijk (2.267 euro) en Duitsland (2.237 euro). Ook ten overstaan van de EU-15 (2.225 euro) ligt het uitstaand bedrag 
in België lager. 

Grafiek 46. Uitstaand bedrag aan consumentenkrediet per hoofd van de bevolking (2016) 
(In euro) 

 
Bron: Beroepsvereniging van het Krediet (BvK) op basis van gegevens van het European Credit Research Institute (ECRI). 

IV.4 Enquête naar de evolutie van het jaarlijks kostenpercentage voor 
een aantal “getuigen” van consumentenkrediet 
De FOD Economie volgt, op vraag van de Minister van Economie, op semestriële basis de evolutie van het jaarlijks kos-
tenpercentage van consumentenkrediet op. Om deze opvolging te verzekeren werd, in overleg met de Beroepsvereni-
ging van het Krediet (BvK), deelvereniging van de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin), een enquête 
ontwikkeld. 

Voor de verschillende vormen van consumentenkrediet werden, met uitzondering van de financieringshuur207, vier 
“getuigen” weerhouden die representatief zijn voor de verschillende vormen van dit krediet, zowel inzake bedrag, 
looptijd als mogelijke andere modaliteiten:  

• de autofinanciering als “getuige” voor de verkoop op afbetaling (bedrag: 15.000 euro met een looptijd van 48 
maanden); 

• de lening op afbetaling (bedrag: 10.000 euro met een looptijd van 48 maanden); 

• de kredietopening met kaart (bedrag: 2.000 euro met een looptijd van onbepaalde duur); 

• de kredietopening zonder kaart (bedrag: 1.250 euro met een looptijd van onbepaalde duur).  

  

207 Aangezien vanaf 2013 geen nieuwe contracten voor financieringshuur meer werden afgesloten, werd deze vorm van consumen-
tenkrediet uiteraard niet opgenomen in de selectie van “getuigen”. 
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Het bevraagde jaarlijks kostenpercentage is het standaardtarief (het “geafficheerde” tarief) dat voor dat type van con-
sumentenkrediet van toepassing is zonder verrekening van kortingen208. 

Daar de kredietgevers kunnen verschillen naargelang de vorm van consumentenkrediet209 werd voor elke “getuige” 
een aparte lijst van te enquêteren financieringsmaatschappijen samengesteld. Deze maatschappijen vertegenwoordi-
gen tezamen een substantieel gedeelte (minimaal 80 %) van het aanbod van een welbepaalde vorm van consumen-
tenkrediet. Voor het bepalen van het aantal contracten per type van consumentenkrediet en per kredietgever werd 
teruggegrepen naar statistieken van de AD Statistiek – Statistics Belgium en de BvK. 

Voor de kredietopening worden twee lijsten van te bevragen kredietgevers samengesteld daar het aanbod van kre-
dietopeningen zonder kaart haast uitsluitend door banken plaatsvindt terwijl deze met kaart zowel door banken als 
door andere kredietgevers gebeurt. Voor de kredietopeningen met kaart zijn 7 en voor de kredietopeningen zonder 
kaart 8 kredietgevers bevraagd. Voor beide lijsten is de responsgraad steeds 100 %. 

Voor de autofinanciering (19 namen) en de lening op afbetaling (13 namen) zijn de namen van de bevraagde krediet-
gevers in zekere mate gemeenschappelijk. De lijst van de geënquêteerde kredietgevers voor de autofinanciering wordt 
echter nog verder aangevuld met een aantal financieringsmaatschappijen die deel uitmaken van automobielconcerns 
die in die hoedanigheid enkel autofinancieringen afsluiten voor kopers van wagens geproduceerd door dergelijke con-
cerns. Ook hier is de responsgraad steeds 100 %. 

Twee maal per jaar (in januari voor de situatie per 31/12 en in juli voor de situatie per 30/06) wordt de enquête afge-
nomen. De eerste enquête vond plaats in januari 2016. Vier enquêterondes zijn ondertussen afgenomen en verwerkt. 
De enquête van januari 2018, die peilt naar het jaarlijks kostenpercentage per 31.12.2017 is, bij het afsluiten van de 
redactie van dit jaarverslag, nog niet verwerkt. 

Voor de analyse van de resultaten werd voor elke kredietvorm een gewogen gemiddeld JKP berekend waarbij de we-
ging gestoeld is op het aantal nieuw afgesloten contracten per kredietgever. 

Uit de eerste vier enquêtes komen volgende bevindingen naar voor: 

• Het gewogen gemiddelde JKP van een consumentenkrediet in de vorm van een verkoop op afbetaling, aange-
gaan ter financiering van een specifiek (roerend) goed of dienst (hier: een autofinanciering), is lager dan het 
gewogen gemiddelde tarief van een consumentenkrediet in de vorm van een lening op afbetaling dat een 
meer algemene financieringsdoelstelling heeft; het JKP van een verkoop op afbetaling kan echter sterk fluctue-
ren en is afhankelijk van het type van product of goed dat gefinancierd wordt; 

• Het gewogen gemiddelde JKP voor een autofinanciering is gedaald van 2,77 % (per 31.12.2015) naar 2,36 % 
(per 30.06.2017); er is een grote mate van concurrentie tussen de verschillende bevraagde kredietgevers (19 in 
aantal) waarbij de tarieven per 30.06.2017 fluctueren tussen 1,29 % minimaal en 4,49 % maximaal; het wette-
lijk toegestane tarief voor deze vorm van consumentenkrediet bedraagt 10,00 %; 

• Het gewogen gemiddelde JKP voor een lening op afbetaling is tussen 31.12.2015 en 30.06.2017 gedaald van 
8,50 % naar 7,75 %; de tarieven van de bevraagde financieringsmaatschappijen variëren tussen 5,43 % mini-
maal en 10 % maximaal per 30.06.2017; het wettelijk toegestane tarief voor deze vorm van consumentenkre-
diet bedraagt 10 %; 5 van de 13 ondervraagde financieringsmaatschappijen rekenen effectief dit maximale ta-
rief aan. 

• Het gewogen gemiddelde JKP voor een kredietopening met kaart schommelt tussen 31.12.2015 en 30.06.2017 
tussen 12,48 % minimaal en 12,50 % maximaal en is hiermee quasi gelijk aan het wettelijk toegestane tarief 

208 In de praktijk genieten sommige klanten echter wel van kortingen op het jaarlijks kostenpercentage, bijvoorbeeld om solvabili-
teits- of commerciële redenen voor de kredietgever in kwestie. 

209 Niet iedere kredietgever biedt elke vorm van consumentenkrediet aan. Sommige kredietgevers bieden slechts één vorm van dit 
krediet aan zoals bijvoorbeeld kredietgevers verbonden aan automobielconcerns die enkel autofinancieringen aanbieden. 
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voor deze vorm van consumentenkrediet (12,50 %); 4 van de 7 bevraagde financieringsmaatschappijen reke-
nen per 30.06.2017 ook effectief het wettelijk toegestane tarief aan; 

• Het gewogen gemiddelde JKP voor kredietopeningen zonder kaart bedraagt 9,94 % voor de vier rapporte-
ringsperiodes en benadert hiermee enigszins het wettelijk toegestane tarief voor deze vorm van consumen-
tenkrediet (10,50 %); 3 van de 6 bevraagde financiële instellingen rekenen hierbij wel degelijk het wettelijk 
toegestane tarief aan per 30.06.2017; 

Tabel 27: Evolutie van het jaarlijks kostenpercentage voor een aantal “getuigen” van consumentenkrediet op basis van periodie-
ke enquêtes afgenomen door de FOD Economie 

(In %) 
 Wettelijk max. 

tarief 
(01.06.2016) 

Wettelijk max. 
tarief 

(01.12.2015) 

Enquête per 
31.12.2015 

Enquête per 
30.06.2016 

Enquête per 
31.12.2016 

Enquête per 
30.06.2017 

Verkoop op afbetaling (autofinanciering) 10,00 10,00 2,77 2,30 2,25 2,36 
Lening op afbetaling 10,00 10,00 8,50 7,96 7,80 7,75 
Kredietopening met kaart 12,50 12,50 12,50 12,49 12,48 12,48 
Kredietopening zonder kaart 10,50 10,50 9,94 9,94 9,94 9,94 
Bron: Enquête FOD Economie, eigen berekeningen. 

Volgens de Beroepsvereniging van het Krediet (BvK) bepaalt iedere kredietgever zelf de hoogte van het geafficheerde 
JKP op basis van eigen criteria zoals de kostprijs van het geld (bijvoorbeeld de EURIBOR210, de swaprente211), de evolu-
tie van de interne kosten, de beoogde winstmarge, het commercieel beleid of andere criteria. 

Uit de enquête blijkt dat consumentenkredieten die een meer specifieke financieringsdoelstelling hebben (bijvoor-
beeld een autofinanciering), waarbij het gefinancierde goed eventueel in pand kan worden genomen, doorgaans van 
een lager JKP genieten dan consumentenkredieten die een meer algemene financieringsdoelstelling hebben (bijvoor-
beeld een lening op afbetaling of een kredietopening). Onder meer de solvabiliteit van de kredietnemer, de looptijd 
van het krediet (bepaalde of onbepaalde duur waarbij het JKP voor een krediet met een onbepaalde duur doorgaans 
hoger uitvalt), de flexibiliteit in gebruik (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot weder opname van het krediet) en de terug-
betalingsmodaliteiten van kapitaal en intresten kunnen een belangrijke rol spelen in de hoogte van het JKP. Krediet-
openingen, die in een aantal gevallen van onbepaalde duur zijn, die flexibel in gebruik zijn en die doorgaans van soepe-
le terugbetalingsmodaliteiten van het kapitaal genieten, en dus met andere woorden risicovoller zijn voor de krediet-
gever, kennen dan ook hogere jaarlijkse kostenpercentages die het wettelijk maximum voor deze vorm van krediet 
benaderen of er zelfs gelijk aan zijn. 

  

210 De EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarieven zijn de gemiddelde rente tarieven waartegen een groot aantal Europese 
banken elkaar leningen in euro’s verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: 1 tot 2 weken, 1 tot 3 maanden, 6 
maanden, 9 maanden en 12 maanden. 

211 De swaprente is de vaste rente die wordt betaald (“geruild”) voor een stroom van betalingen gebaseerd op de variabele (door-
gaans de) EURIBOR-rente op 6 maanden. Swapcontracten (en de bijhorende swaprente) zijn voor diverse looptijden beschikbaar en 
fungeren als maatstaf voor de “risicovrije” rente over deze looptijden (de swapcurve). Aangezien enkel de rentebetalingen en niet 
de hoofdsom wordt uitgewisseld is het kredietrisico immers beperkt. De swaprente voor een bepaalde looptijd volgt uit de markt-
verwachtingen voor de variabele rente over die looptijd. 

126 
 

                                                 


	IV. Evolutie van het jaarlijks kostenpercentage van consumentenkrediet
	IV.1 Definitie en vormen van consumentenkrediet
	IV.1.1 Wat is een consumentenkrediet?
	IV.1.2 Vormen van een consumentenkrediet

	IV.2 Reglementering ter bescherming van de consument
	IV.2.1 Het verlenen van consumentenkrediet is een gereguleerd beroep
	IV.2.2 Bescherming van de consument199F  200F

	IV.3 De markt voor consumentenkrediet in België
	IV.3.1 Situering van het consumentenkrediet in de financiering van de Belgische gezinnen
	IV.3.2 Evolutie van de uitstaande schulden aan en van het aantal uitstaande contracten van consumentenkrediet202F
	IV.3.3 Evolutie van de uitstaande schuld aan consumentenkrediet per contract
	IV.3.4 Internationale situering: Uitstaande bedragen aan consumentenkrediet per hoofd van de bevolking

	IV.4 Enquête naar de evolutie van het jaarlijks kostenpercentage voor een aantal “getuigen” van consumentenkrediet



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


