Maximale jaarlijkse kostenpercentages voor de verkoop op
afbetaling, de lening op afbetaling en alle
kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur,
waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen
doorgaans gelijk blijven, vanaf 15 juli 1993
Maxima geldig vanaf 15 juli 1993
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

28,50 %

27,00 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

25 %

24,50 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

21 %

20,50 %

19,50 %

-

meer dan 400 000 F

18 %

18 %

17 %

16,50 %

Maxima geldig vanaf 15 november 1994
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

27,50 %

26 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

24 %

23,50 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

19,75 %

19,25 %

18,25 %

-

meer dan 400 000 F

16,50 %

16,50 %

15,50 %

15 %

Maxima geldig vanaf 9 april 1996
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

25,5 %

24 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

22 %

21,5 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

18 %

17 %

16,5 %

-

meer dan 400 000 F

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13 %

Maxima geldig vanaf 11 april 1997
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

25,5 %

24 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

21 %

20,5 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

17 %

16,5 %

15,5 %

-

meer dan 400 000 F

14 %

13,5 %

12,5 %

12 %

Maxima geldig vanaf 1 januari 2002
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

tot 500 euro

25,5 %

24 %

-

-

meer dan 500 euro tot 2
500 euro

21 %

20,5 %

-

-

meer dan 2 500 euro tot
10 000 euro

17 %

16,5 %

15,5 %

-

meer dan 10 000 euro

14 %

13,5 %

12,5 %

12 %

Maxima geldig vanaf 1 februari 2007
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

21%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

16%

Meer dan 5 000 euro

13%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2007
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

22%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

17%

Meer dan 5 000 euro

14%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2009
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

19,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro
Meer dan 5 000 euro

15%
12,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2010
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

19,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro
Meer dan 5 000 euro

15%
11,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2010
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro
Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro
Meer dan 5 000 euro

19,5%
14%
11,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2011
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

19,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

15,5%

Meer dan 5 000 euro

12,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2012
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

19,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

14,5%

Meer dan 5 000 euro

11,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2012
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

18,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

13,5%

Meer dan 5 000 euro

10,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2015
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

18,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

13,5%

Meer dan 5 000 euro

10%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2016
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

18,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

12,5%

Meer dan 5 000 euro

10%

Maximale jaarlijkse kostenpercentages voor de
financieringshuur, vanaf 15 juli 1994
Maxima geldig vanaf 15 juli 1994
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

28,50 %

27,00 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

25,00 %

24,50 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

21,00 %

20,50 %

19,50 %

-

meer dan 400 000 F

18,00 %

18,00 %

17,00 %

16,50 %

Maxima geldig vanaf 15 april 1995
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

26,00 %

24,50 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

23,00 %

22,50 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

21,00 %

20,50 %

19,50 %

-

meer dan 400 000 F

18,00 %

18,00 %

17,00 %

16,50 %

Maxima geldig vanaf 9 april 1996
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

Tot 20 000 F

18 %

17,5 %

-

-

Van 20 001 F tot 100
000 F

16 %

15,5 %

-

-

van 100 001 F tot
400 000 F

14 %

13,5 %

13 %

-

meer dan 400 000 F

12,5 %

12 %

11,5 %

11 %

Maxima geldig vanaf 1 januari 2002
Betalingstermijnen uitgedrukt in maanden
kredietbedrag

tot 12
maanden

van 13 tot 24
maanden

van 25 tot 48
maanden

meer dan 48
maanden

tot 500 euro

18 %

17,5 %

-

-

meer dan 500 euro tot 2
500 euro

16 %

15,5 %

-

-

meer dan 2 500 euro tot
10 000 euro

14 %

13,5 %

13 %

-

meer dan 10 000 euro

12,5 %

12 %

Maxima geldig vanaf 1 februari 2007
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

15%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

12%

Meer dan 5 000 euro

11%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2007
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

16%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

13%

Meer dan 5 000 euro

12%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2009
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

13,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro
Meer dan 5 000 euro

11%
10,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2010
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

13,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

11%

Meer dan 5 000 euro

9,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2010
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro
Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

13,5%
10%

11,5 %

11 %

Meer dan 5 000 euro

9,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2011
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

13,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

11,5%

Meer dan 5 000 euro

10,5%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2012
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

13,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

10,5%

Meer dan 5 000 euro

9,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2012
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

12,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

9,5%

Meer dan 5 000 euro

8,5%

Maxima geldig vanaf 1 december 2015
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

12,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

9,5%

Meer dan 5 000 euro

8%

Maxima geldig vanaf 1 juni 2016
Kredietbedrag
Tot 1 250 euro

12,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

8,5%

Meer dan 5 000 euro

8%

Maximale jaarlijkse kostenpercentages voor de
kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten, met
uitsluiting van deze bedoeld hierboven, vanaf 15 juli 1994
Maxima geldig vanaf 15 juli 1994
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de kredietverlening
(*)

Andere
kredietopeningen

Tot 50 000 F

28 %

24 %

meer dan 50 000
F

26 %

22 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet.

Maxima geldig vanaf 15 november 1994
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de
kredietverlening (*)

Andere kredietopeningen

van bepaalde
duur

van onbepaalde
duur

Tot 50 000 F

27,00 %

24 %

21 %

meer dan 50
000 F

24 %

19,50 %

20,50 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet.

Maxima geldig vanaf 15 april 1995
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de
kredietverlening (*)

Andere kredietopeningen

van bepaalde

van onbepaalde

duur

duur

Tot 50 000 F

26 %

18,5 %

20 %

meer dan 50
000 F

23 %

18 %

19,5 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet. M.a.w., het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd
opgelegd door de kredietgever als kredietopnemingsmiddel en die een betekenisvolle kost
inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te vermelden in het kredietcontract.

Maxima geldig vanaf 9 april 1996
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de
kredietverlening (*)

Andere kredietopeningen

van bepaalde
duur

van onbepaalde
duur

Tot 50 000 F

22 %

15 %

16 %

meer dan 50
000 F

19 %

14,5 %

15,5 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet. M.a.w., het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd
opgelegd door de kredietgever als kredietopnemingsmiddel en die een betekenisvolle kost
inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te vermelden in het kredietcontract.

Maxima geldig vanaf 11 april 1997
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de
kredietverlening (*)

Andere kredietopeningen

van bepaalde
duur

van onbepaalde
duur

Tot 50 000 F

19 %

13,5 %

14 %

meer dan 50
000 F

16 %

13 %

13,5 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het

consumentenkrediet. M.a.w., het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd
opgelegd door de kredietgever als kredietopnemingsmiddel en die een betekenisvolle kost
inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te vermelden in het kredietcontract.

Maxima geldig vanaf 1 januari 2002
Kredietbedrag

Kredietopeningen met een betaal- of
legitimatiekaart
die een functie bezitten bij de
kredietverlening (*)

Andere kredietopeningen

van bepaalde
duur

van onbepaalde
duur

Tot 1 250 euro

19 %

13,5 %

14 %

meer dan 1 250
euro

16 %

13 %

13,5 %

(*) Enkel de kredietopeningen waarvoor de kosten van de kaart in de totale kosten van het
krediet begrepen moeten worden en dus ook in het J.K.P. hernomen in het aanbod
overeenkomstig artikel 2, § 3, 4° a contrario van h et koninklijk besluit van 4 augustus 1992
betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het
consumentenkrediet. M.a.w., het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd
opgelegd door de kredietgever als kredietopnemingsmiddel en die een betekenisvolle kost
inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te vermelden in het kredietcontract.

Maxima geldig vanaf 1 februari 2007
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

17%

13%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

15%

12%

Meer dan 5 000 euro

14%

12%

(*) Met kaart wordt bedoeld: elk instrument voor de elektronische overmaking van fondsen,
waarvan de functies worden uitgevoerd door een kaart bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet
van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen, waarvoor de kosten van de kaart in de totale
kosten van het krediet begrepen moeten worden en dus ook in het jaarlijkse
kostenpercentage hernomen in de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 2, § 3, 4°, a
contrario van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. M.a.w.,
het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd opgelegd door de kredietgever
als kredietopnemingsmiddel, die beantwoordt aan de definitie van kaart zoals bedoeld in de
wet van 17 juli 2002 én die een betekenisvolle kost inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te
vermelden in de kredietovereenkomst.

Maxima geldig vanaf 1 juni 2007
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

18%

14%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

16%

13%

Meer dan 5 000 euro

15%

13%

(*) Met kaart wordt bedoeld: elk instrument voor de elektronische overmaking van fondsen,
waarvan de functies worden uitgevoerd door een kaart bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet
van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen, waarvoor de kosten van de kaart in de totale
kosten van het krediet begrepen moeten worden en dus ook in het jaarlijkse
kostenpercentage hernomen in de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 2, § 3, 4°, a
contrario van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. M.a.w.,
het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd opgelegd door de kredietgever
als kredietopnemingsmiddel, die beantwoordt aan de definitie van kaart zoals bedoeld in de
wet van 17 juli 2002 én die een betekenisvolle kost inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te
vermelden in de kredietovereenkomst.

Maxima geldig vanaf 1 december 2007
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

19%

15%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

17%

14%

Meer dan 5 000 euro

16%

14%

(*) Met kaart wordt bedoeld: elk instrument voor de elektronische overmaking van fondsen,
waarvan de functies worden uitgevoerd door een kaart bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet
van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen, waarvoor de kosten van de kaart in de totale
kosten van het krediet begrepen moeten worden en dus ook in het jaarlijkse
kostenpercentage hernomen in de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 2, § 3, 4°, a
contrario van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. M.a.w.,
het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd opgelegd door de kredietgever
als kredietopnemingsmiddel, die beantwoordt aan de definitie van kaart zoals bedoeld in de
wet van 17 juli 2002 én die een betekenisvolle kost inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te
vermelden in de kredietovereenkomst.

Maxima geldig vanaf 1 juni 2009
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

16%

12%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

14%

11%

Meer dan 5 000 euro

13%

11%

(*) Met kaart wordt bedoeld: elk instrument voor de elektronische overmaking van fondsen,
waarvan de functies worden uitgevoerd door een kaart bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet
van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen, waarvoor de kosten van de kaart in de totale
kosten van het krediet begrepen moeten worden en dus ook in het jaarlijkse
kostenpercentage hernomen in de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 2, § 3, 4°, a

contrario van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. M.a.w.,
het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd opgelegd door de kredietgever
als kredietopnemingsmiddel, die beantwoordt aan de definitie van kaart zoals bedoeld in de
wet van 17 juli 2002 én die een betekenisvolle kost inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te
vermelden in de kredietovereenkomst.

Maxima geldig vanaf 1 december 2009
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

15%

11%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

13%

10%

Meer dan 5 000 euro

12%

10%

(*) Met kaart wordt bedoeld: elk instrument voor de elektronische overmaking van fondsen,
waarvan de functies worden uitgevoerd door een kaart bedoeld in artikel 2, 5°, van de wet
van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de
elektronische overmaking van geldmiddelen, waarvoor de kosten van de kaart in de totale
kosten van het krediet begrepen moeten worden en dus ook in het jaarlijkse
kostenpercentage hernomen in de kredietovereenkomst overeenkomstig artikel 2, § 3, 4°, a
contrario van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet. M.a.w.,
het betreft enkel de kredietopeningen waarvoor de kaart werd opgelegd door de kredietgever
als kredietopnemingsmiddel, die beantwoordt aan de definitie van kaart zoals bedoeld in de
wet van 17 juli 2002 én die een betekenisvolle kost inhoudt te verrekenen in het J.K.P. en te
vermelden in de kredietovereenkomst.

Maxima geldig vanaf 1 december 2011
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

16%

12%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

14%

11%

Meer dan 5 000 euro

13%

11%

(*) Met kaart wordt bedoeld : een betaalinstrument in de zin van de wetgeving betreffende de
betalingsdiensten, bestemd voor de elektronische overmaking van fondsen, waarbij de
elektronische lezing gebeurt aan de hand van een kaart die tevens fungeert als
kredietopnemingsmiddel, en waarvan de kosten in de totale kosten van het krediet zijn
begrepen op grond van artikel 1, 5°, d) en f) van d e wet.

Maxima geldig vanaf 1 december 2012
kredietbedrag

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1 250 euro

14,5%

10,5%

Meer dan 1 250 euro tot 5 000 euro

12,5%

9,5%

Meer dan 5 000 euro

11,5%

9,5%

(*) Met kaart wordt bedoeld : een betaalinstrument in de zin van de wetgeving betreffende de
betalingsdiensten, bestemd voor de elektronische overmaking van fondsen, waarbij de
elektronische lezing gebeurt aan de hand van een kaart die tevens fungeert als
kredietopnemingsmiddel, en waarvan de kosten in de totale kosten van het krediet zijn
begrepen op grond van artikel 1, 5°, d) en f) van d e wet.

