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MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN
1. Op 1 juni 1983 is een wet tot stand gekomen (Stb. 297), strekkende
tot wijziging van de Wet op het consumptief geldkrediet (WCGK) (Stb.
1972, 399), hierna aan te duiden als wijzigingswet-WCGK. In onderdeel
A van artikel I van die wijzigingswet wordt de mogelijkheid geopend in
het kader van de WCGK regels te stellen ter zake van de provisiebetaling
aan kredietbemiddelaars. In onderdeel B wordt met name de reikwijdte
van de prospectusplicht die de WCGK kent uitgebreid tot kredietbemid
delaars. Onderdeel C van artikel I ten slotte voorziet in een geclausuleerd
verbod om schuldbemiddeling te verrichten en in regels met betrekking
tot beloning of vergoeding ter zake van schuldbemiddeling. Voorts bevat
de wijzigingswet-WCGK nog enkele technische aanpassingen van de
WCGK en een op onderdeel C aansluitende wijziging van de Wet op de
economische delicten; in artikel IV is bepaald dat de wijzigingswet op een
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treedt. Een inwerkingtredingsbesluit is nog niet vastgesteld. Dit houdt verband met de omstandigheid, dat sedert het tot stand komen van de wijzigingswet aan het licht
is gekomen, dat de in onderdeel C vervatte regels op enkele punten op
gespannen voet staan met onder meer de Wet rechtsbijstand aan on- en
minvermogenden (Stb. 1957, 233). Hierna zal daarop nader worden
ingegaan. Het onderhavige wetsvoostel strekt tot het opheffen van de
gebleken onvolkomenheden. De thans voorgestelde bepalingen aangaande
schuldbemiddeling komen in grote lijnen overeen met hetgeen het
voorontwerp voor de Wet op het consumentenkrediet, waarover de
Commissie voor consumentenaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad alsmede de Commissie Wet op het consumptief geldkrediet
inmiddels advies hebben uitgebracht, op dit punt inhoudt. Van de
gelegenheid is gebruik gemaakt om ook op enkele andere onderdelen
verbeteringen aan te brengen in de meergenoemde wijzigingswet, alsmede
om enkele aanpassingen in de Wet op het consumptief geldkrediet aan te
brengen, waarop aan het slot van deze algemene toelichting zal worden
Het a d v i e s van d e Raad v a n S t a t e w o r d t niet
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openbaar gemaakt op grond van het
bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State

ingegaan. Zodra de wijzigingswet-WCGK door middel van de onderhavige
regeling zal zijn aangepast, zal die wet alsnog in werking kunnen treden,
waarmee de beoogde wijziging van de WCGK een feit zal zijn.
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2. Het ontstaan van de bovenaangeduide onvolkomenheden kan als
volgt worden toegelicht. Het wetsvoorstel dat leidde tot de genoemde
wet van 1 juni 1983 (Kamerstukken II, 1979-1980, 16215, nrs. 1-3)
had aanvankelijk slechts betrekking op schuldbemiddeling in de uitoefening
van een bedrijf. Het werd niet nodig geacht dat schuldbemiddelingsactiviteiten van accountants, notarissen, advocaten en andere beroepsbeoefenaren onder de wetsbepaling zouden vallen, aangezien slechs misstanden
bij particuliere schuldbemiddelingsbureaus waren geconstateerd en
overigens de genoemde beroepsgroepen aan een vorm van toezicht zijn
onderworpen. Met dit laatste werd gedoeld op de tuchtrechtelijke
controle. Tijdens de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer
werd van die zijde sterke aandrang uitgeoefend ook schuldbemiddeling in
de uitoefening van een beroep onder het verbod te doen vallen, hetgeen
tot uitdrukking kwam in amendementen, voorgesteld door de leden
Hermans en Epema-Brugman (16 215, nrs. 10 onderscheidenlijk 1 2).
Daarbij was het overigens niet de bedoeling van deze leden om de
hierboven met name genoemde beroepsgroepen «mee te nemen»: voor
die groepen zou een uitdrukkelijke uitzondering in het leven kunnen
worden geroepen. Het amendement-Hermans voorzag hier reeds in.
Daarop werd van regeringszijde gereageerd door het indienen van de
tweede nota van wijziging (16215, nr. 13), waarmee enerzijds de
omschrijving van schuldbemiddeling (artikel 48a, tweede lid) zodanig
werd aangevuld, dat deze mede betrekking kreeg op beroepsmatige
schuldbemiddelinsactiviteiten, en anderzijds een uitzondering op het
verbod werd gecreëerd (artikel 48b, eerste lid, onder d) voor een aantal
met name vermelde beroepsbeoefenaren (waaronder advocaten en
procureurs), benevens voor bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen categorieën van beroepsbeoefenaren. De nota van wijziging was
zo ingericht dat door een aanvulling van artikel 48b, derde lid, dat
voorschriften inhoudt aangaande de voor schuldbemiddeling in rekening
te brengen vergoedingen, deze bepaling ook op de in het eerste lid onder
d, bedoelde beroepsbeoefenaren betrekking ging hebben. Daarbij is
evenwel niet ondekend, dat de aldus gewijzigde regeling zich niet
verdraagt met de regelingen voor de kostenvergoeding van die beroepsbeoefenaren. Na de plaatsing in het Staatsblad heeft de Nederlandse
Orde van Advocaten in brieven aan de betrokken bewindslieden de
aandacht gevestigd op deze onvolkomenheid en aangedrongen op
wijziging van de tot stand gekomen wet.
3. Artikel 48b, derde lid, van de WCGK, zoals dit ingevolge de wijzigingswet-WCGK komt te luiden, bepaalt dat voor de vergoeding ter zake
van schuldbemiddeling bij ministeriële regeling een maximum percentage
zal worden bepaald, alsmede dat een maximumbedrag' kan worden
bepaald. In dit lid is voorts vastgelegd dat geen vergoeding in rekening
mag worden gebracht indien geen schuldregeling tot stand is gekomen.
Door de toepasselijkheid van deze voorschriften op advocaten, procureurs
en gerechtsdeurwaarders is deze bepaling onverenigbaar met de Wet
rechtsbijstand aan on- en minvermogenden, verder aan te duiden als
WROM. Artikel 9 van de WROM, zoals dat artikel laatstelijk is gewijzigd
bij wet van 22 december 1 983 (Stb. 642) gaat ervan uit dat rechtsbijstand
overeenkomstig de WROM wordt verleend met een eigen bijdrage, welke
ingevolge artikel 24 verschuldigd is aan de toegevoegde advocaat,
procureur of gerechtsdeurwaarder. De WROM maakt geen onderscheid
naar gelang de rechtsbijstand al dan niet tot resultaten voor de betrokkene
heeft geleid. Rechtsbijstand in de zin van de WROM kan zowel van
adviserende als processuele aard zijn. Van deze vormen van rechtsbijstand
kan schuldbemiddeling een onderdeel uitmaken. Met name in de normale
advocatenpraktijk is een nauwe verwevenheid van schuldbemiddeling en
rechtsbijstand geenszins uit te sluiten. Ten aanzien van de hoogte van de
eigen bijdrage is van belang dat ingevolge artikel 9 van de WROM de
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financiële draagkracht van degene die om rechtsbijstand verzoekt in
aanmerking wordt genomen. Het derde lid van dat artikel bevat een
aantal inkomensgrenzen met daaraan gekoppelde maximumbedragen.
Het zevende lid van artikel 9 WROM bepaalt onder meer dat bij algemene
maatregel van bestuur de grenzen van de financiële draagkracht in het
vermogen worden vastgesteld: hierop is het Besluit financiële toevoegingsnormen (Stb. 1981, 307) gebaseerd, laatstelijk gewijzigd bij besluit van
18 juni 1984 (Stb. 281).
Uit een en ander blijkt dat met betrekking tot schuldbemiddelingsactiviteiten in het kader van onder de WROM vallende rechtsbijstand reeds een
systeem van eigen bijdragen van kracht is, dat niet verenigbaar is met de
voorschriften van het in de wijzigingswet-WCGK opgenomen artikel 48b,
derde lid. Met betrekking tot de niet onder de WROM vallende rechtsbijstand is van belang, dat in de Gedragsregels voor advocaten 1980
bepalingen zijn opgenomen die zich niet verdragen met toepassing van
artikel 48b, derde lid, uit de wijzigingswet-WCGK op schuldbemiddeling
door advocaten. Artikel 16, tweede lid, van die gedragsregels bepaalt dat
het een advocaat niet vrij staat overeen te komen dat slechts bij het
behalen van een bepaald gevolg salaris in rekening wordt gebracht,
terwijl het derde lid zich richt tegen een beding dat het salaris van de
advocaat een evenredig deel zal bedragen van de waarde van het met zijn
medewerking te bereiken gevolg. Met name het tweede lid verdraagt zich
niet met het meergenoemde derde lid van artikel 48b, aangezien dat een
«no cure, no pay»-regel bevat.
Voorts speelt hier een rol, dat het optreden van advocaten (en anderen)
als curator of bewindvoerder in een faillissement onderscheidenlijk
surséance van betaling geregeld voorkomt. Ook in dat kader zal de
advocaat als schuldbemiddeling te kwalificeren activiteiten ondernemen.
Ook voor deze bemoeiingen bestaan reeds kostenvergoedingsregels,
ingevolge de artikelen 7 1 , 180 en 250 van de Faillissementswet (Stb.
1893, 140), die op gespannen voet staan met artikel 48b, derde lid.
4. Teneinde de hierboven onder 3 uiteengezette onvolkomenheden op
te heffen wordt voorgesteld, de regeling van de voor schuldbemiddeling
te betalen vergoeding niet op de genoemde beroepsbeoefenaren van
toepassing te doen zijn. Wij menen hiertoe ook al te kunnen overgaan
omdat bij eventuele schuldbemiddeling door bedoelde beroepsbeoefenaren niet voor misstanden behoeft te worden gevreesd. Hetzelfde geldt
overigens met betrekking tot schuldbemiddeling door gemeentelijke
diensten, gemeentelijke kredietbanken en dergelijke instellingen, zodat bij
nader inzien de vergoedingsregeling van artikel 48b, derde lid, van de
Wet op het consumptief geldkrediet, ook voor deze instellingen niet
behoeft te gelden.
De vergoedingsregeling is in het onderhavige voorstel dan ook alleen
van toepassing ten aanzien van de personen en instellingen, die krachtens
onderdeel d (dit was in de wijzigingswet-WCGK onderdeel c) van het
eerste lid van artikel 48b zouden worden aangewezen. Aangezien niet
moet worden uitgesloten dat, wanneer een dergelijke aanwijzing plaats
vindt, deze betrekking heeft op personen of instellingen ten aanzien
waarvan het niet nodig is de vergoeding voor schuldbemiddeling aan
banden te leggen, is ertoe overgegaan de regeling van de vergoeding, die
in de wijzigingswet-WCGK imperatief is geformuleerd, te wijzigen in dier
voege, dat de Ministervan Economische Zaken de bevoegdheid krijgt
regels ter zake te stellen. Hierbij hebben wij met name het oog op het
stellen van een maximum voor de in rekening te brengen vergoeding, en
wel ter hoogte van een percentage van het bedrag der schulden waarvoor
een regeling is getroffen. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar
de toelichting bij de betrokken bepaling (artikel 48b, tweede lid, van het
wetsvoorstel).
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5. Artikel 4 8 b , t w e e d e lid (oud), van de wijzigingswet-WCGK bepaalt
dat de personen en instellingen die zich bezig houden met s c h u l d b e m i d deling hiervan opgave moeten doen aan de Minister (thans de Minister
van Economische Zaken). Deze zou een lijst doen opstellen en bijhouden
van de bedoelde personen en instellingen, die op zijn ministerie ter inzage
ligt en minstens één maal per twee jaren in de Nederlandse Staatscourant
zou w o r d e n bekend gemaakt. Bij nader inzien achten wij geen goede
grondslag voor deze bepaling aanwezig en komt deze in aanmerking voor
deregulering. Het nut van een lijst als hier bedoeld is niet duidelijk
aangetoond, zeker niet met betrekking tot schuldbemiddeling o m niet.
Bovendien zou het doen van opgaven, alsmede het bijhouden en op
gezette tijden publiceren van de lijst nogal wat beleidslasten opleveren,
terwijl voor advocaten en andere in het eerste lid, onder c (nieuw),
genoemde beroepsbeoefenaren reeds registraties bestaan. In verband
hiermee w o r d t thans voorgesteld deze bepaling te laten vallen.
6. De door de w i j z i g i n g s w e t - W C G K voorziene verplichting van de
minister o m een m a x i m u m - p e r c e n t a g e of bedrag vast te stellen voor de
vergoeding voor schuldbemiddeling is niet vergezeld van een sanctie op
het berekenen van een hogere vergoeding dan ingevolge deze bepaling is
toegelaten
Hoewel, zoals hierboven onder 4 is toegelicht, deze verplichting door
het wetsvoorstel w o r d t omgezet in een bevoegdheid, zijn wij van mening
dat, wanneer van deze bevoegdheid w o r d t gebruik gemaakt, overtreding
van de gestelde regels van een sanctie dient te zijn voorzien. Gezien de
zwakke positie waarin degenen, te wier behoeve diensten met het
karakter van schuldbemiddeling worden verleend, veelal verkeren, is het
voor de effectiviteit van dergelijke regels van belang, dat de overheid kan
optreden ter handhaving daarvan. In de op dit punt dreigende lacune
w o r d t thans voorzien doordat het wetsvoorstel bepaalt dat overtreding
van de zoeven bedoelde regels strafbaar zal zijn ingevolge de W e t op de
economische delicten (Stb. 1950, K 258).
7. Het door particuliere personen en instellingen verrichten van
schuldbemiddeling tegen betaling is een verschijnsel dat zich nog steeds
in betekenende mate voordoet, zij het dat op voorhand reeds een
belangrijk sanerend en preventief effect is uitgegaan van de in de
w i j z i g i n g s w e t - W C G K vervatte, maar, zoals eerder beschreven, nog niet in
werking getreden bepalingen ter zake. Het belang van een wettelijke
regeling als door onderhavig voorstel w o r d t beoogd is derhalve onverkort
aanwezig. Dit leidt er ook toe dat een analoge regeling als in het onderhavige o n t w e r p is vervat zal w o r d e n opgenomen in het voorstel voor de
W e t op het consumentenkrediet. Uit een oogpunt van terughoudendheid
met regelgeving kan voorts met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel w o r d e n o p g e m e r k t , dat dit mede een deregulerende strekking heeft.
In de eerste plaats is het wat dit betreft uiteraard van belang dat voorkomen
w o r d t dat beroepsbeoefenaren en anderen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de W C G K w o r d e n geconfronteerd met voorschriften die op
gespannen voet staan met reeds bestaande regels. Ook overigens leidt
het wetsvoorstel t o t vermindering van regeldichtheid. De verplichting tot
het doen van opgave van schuldbemiddelingsactiviteiten en de daarop
aansluitende verplichting van de minister tot het opstellen, bijhouden, ter
inzage leggen en bekend maken van de desbetreffende lijst komen te
vervallen. Voorts zullen - eveneens in afwijking van de wijzigingswetWCGK - slechts regels ter zake van de vergoeding voor schuldbemiddeling
w o r d e n gesteld indien dit noodzakelijk w o r d t geacht voor het verantwoord
verrichten van schuldbemiddeling door (categorieën van) personen of
instellingen die daartoe ingevolge aanwijzing bij algemene maatregel van
bestuur bevoegd zijn.
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Voor het overige bevat het wetsvoorstel enige verduidelijkingen,
technische aanpassingen en een aanvullende sanctie. Hierdoor zullen de
desbetreffende bepalingen beter toe te passen en te handhaven zijn dan
de overeenkomstige bepalingen van de wijzigingswet-WCGK, terwijl geen
noemenswaardige t o e n a m e van de werkdruk van het justitieel apparaat
zal optreden.
8. Zoals gezegd komt de regeling die het wetsvoorstel ter zake van
schuldbemiddeling inhoudt in grote lijnen overeen met hetgeen het
v o o r o n t w e r p voor de W e t op het consumentenkrediet op dit punt
inhoudt. De commissie W e t op het consumptief geldkrediet heeft de
eerste ondergetekende in verband hiermee bericht, dat zij er geen
behoefte aan heeft afzonderlijk advies over het onderhavige voorstel uit te
brengen, nu haar advies over het genoemde voorontwerp mede betrekking
heeft op het hoofdstuk over schuldbemiddeling (brief van 2 juli 1985, als
bijlage bij deze memorie gevoegd). De commissie heeft daarbij nogmaals
de aandacht gevraagd voor haar opvatting, dat slechts met de grootste
terughoudendheid beroepsgroepen bij w e t zouden moeten w o r d e n
uitgezonderd van het verbod van schuldbemiddeling. De c o m m i s s i e
veronderstelt kennelijk dat de in artikel 4 8 b , eerste lid, onder d, van de
wijzigingswet-WCGK g e n o e m d e beroepsgroepen niet licht op zodanige
schaal gericht schuldbemiddeling zullen verrichten dat zij onder het
verbod zouden vallen. Het feit, dat, zoals de commissie terecht stelt,
waarschijnlijk de betrokken werkzaamheden van deze beroepsgroepen
veelal een onderdeel vormen van de door die beroepsgroepen regulier
verleende diensten, heeft, anders dan de commissie denkt, niet tot gevolg
dat die werkzaamheden buiten de definitie van schuldbemiddeling vallen.
Wij achten handhaving van de voorgestelde vrijstelling dan ook
noodzakelijk.
Voorts acht de commissie het gewenst dat de wettelijke bepalingen
met betrekking tot de beloning of vergoeding voor schuldbemiddeling
zich uitstrekken over alle in de wet of ingevolge uitvoeringsmaatregelen
van het verbod vrij te stellen beroepsbeoefenaren. In het voorgaande is
reeds aangegeven w a a r o m dit in het onderhavige voorstel niet geschiedt
ten aanzien van de in de w e t genoemde beroepsgroepen. De wetsbepalingen inzake de vergoeding hebben wel betrekking op bij algemene
maatregel van bestuur vrij te stellen personen of categorieën van personen.
Thans kan nog niet w o r d e n overzien of de daarbij gedelegeerde bevoegdheden ook benut zullen moeten w o r d e n .
9. Het onderhavige wetsvoorstel w o r d t ingediend onder eerste
verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil, die onder meer is belast met consumentenaangelegenheden.
Ingevolge het koninklijk besluit van 27 juni 1984 (Stb. 3 1 6 ) is namelijk de
ministeriële taak met betrekking t o t het consumptief geldkrediet overgegaan van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur naar de
Minister van Economische Zaken. Van de gelegenheid tot wetswijziging
w o r d t gebruik gemaakt o m dit laatste tot uitdrukking te brengen in de
tekst van de W e t op het consumptief geldkrediet (artikel I van het
onderhavige voorstel).

II. ARTIKELEN
Artikel II, onder A, houdt - terwille van de overzichtelijkheid - de
volledige tekst in van het in de WCGK in te voegen hoofdstuk UIA,
bestaande uit de artikelen 48a en 4 8 b . Ten opzichte van de tekst van die
artikelen zoals vervat in de wijzigingswet-WCGK is een aantal wijzigingen
aangebracht, die - enige redactionele aanpassingen daargelaten - hierna
w o r d e n toegelicht, voor zover zulks niet reeds in het algemeen deel
geschiedde.
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In artikel 48b, eerste lid, onder b, is een verruiming aangebracht in de
wettelijke vrijstelling met betrekking tot gemeenten en gemeentelijke
voorschotbanken, waardoor ook door gemeenten gehouden instellingen
die geen voorschotbank zijn, maar zich wel krachtens hun doelstelling
met schuldbemiddeling bezig houden, hieronder komen te vallen. Het is
ons bekend dat in enkele gemeenten schuldbemiddeling (mede) een taak
is van een zodanige instelling. Ook hier zijn uiteraard in de publieke
controlemogelijkheid waarborgen gelegen tegen misstanden.
De volgorde van de onderdelen c en dis verwisseld ten opzichte van
de volgorde die deze bepalingen in de wijzigingswet-WCGK hadden.
Onderdeel d (oud c) is ook in het overeenkomstige artikel van het
voorontwerp voor de Wet op het consumentenkrediet het laatste onderdeel
van dit lid.
Het thans voorgestelde onderdeel d van artikel 48b, eerste lid, houdt
ten opzichte van de wijzigingswet-WCGK een verruiming in, in die zin, dat
behalve personen of instellingen ook categorieën personen of instellingen
kunnen worden aangewezen, waarvoor het schuldbemiddelingsverbod
niet geldt.
In verband daarmee is in onderdeel c van hetzelfde artikellid de
mogelijkheid om andere dan de daar genoemde beroepsbeoefenaren aan
te wijzen, vervallen. Deze kunnen thans zonodig ingevolge onderdeel d
worden aangewezen. Aangezien het wel voorkomt, dat anderen dan
advocaten of procureurs ingevolge de Faillissementswet worden
benoemd als curator of bewindvoerder, zijn deze functionarissen ook als
zodanig vrijgesteld van het verbod van schuldbemiddeling. Bedoelde
wijzigingen hebben geen grote materiële betekenis. Overigens is het op
grond van de voorgestelde tekst van onderdeel d ook mogelijk, andere
categorieën van personen (of instellingen) aan te wijzen dan categorieën
beroepsbeoefenaren. Bij nader inzien zien wij namelijk geen reden tot de
beperking van de mogelijkheid van aanwijzing als neergelegd in artikel
48, eerste lid, onder c, in de versie van de wijzigingswet-WCGK. De
nieuwe opzet heeft uit dereguleringsoogpunt het voordeel, dat het aantal
delegatiebepalingen erdoor is verkleind.
Onderdeel D doet de inwerkingtredingsbepaling van de wijzigingswetWCGK vervallen: thans is niet meer een afzonderlijk koninklijk besluit ter
zake nodig en wordt in de onderhavige wet (artikel III) zelf bepaald dat
deze, alsmede de wijzigingswet-WCGK in werking treden op de dag na
die van de plaatsing van deze wet in het Staatsblad. Het artikel dat
voorziet in het zoeven bedoelde koninklijk besluit werd bij nota van
wijziging ingevoegd in het ontwerp (16215, nr. 13) voor de wijzigingswet-WCGK; daarmee werd beoogd mogelijk te maken dat die wet eerst in
werking zou treden wanneer de benodigde uitvoeringsregelingen zouden
zijn vastgesteld. Nu de inwerkingtreding nog niet kon plaatsvinden in
verband met de in het algemeen deel van deze memorie uiteengezette
problematiek, is voldoende tijd beschikbaar voor de voorbereiding van de
eventueel nog nodige uitvoeringsmaatregelen, zodat aan een afzonderlijk
inwerkingtredingsbesluit geen behoefte meer bestaat.
Met betrekking tot artikel 43, tweede lid, WCGK (nieuw) zijn inmiddels
reeds uitvoeringsbepalingen tot stand gekomen: artikel 3, vierde lid, en 4,
derde lid, van het Besluit Kredietaanbiedingen en akten (Stcrt. 1983,
211). Het is gewenst dat laatstbedoelde bepalingen zo spoedig mogelijk
van kracht kunnen worden: ingevolge artikel 6 van het Besluit Kredietaanbiedingen en akten treden de bedoelde bepalingen in werking op het
tijdstip waarop de wijzigingswet-WCGK in werking treedt. Omdat wij ook
overigens verder uitstel van de inwerkingtreding van de wijzigingswetWCGK ongewenst achten, is gekozen voor de kortst mogelijke inwerkingtredingstermijn.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes
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