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I. ALGEMEEN 

Inleiding 

' Advies inzake voorontwerp-Wet op het 
consumentenkrediet, verkrijgbaar bij Bureau 
Informatie van het Ministerie van Economi 
sche Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 
's Gravenhage. 
2 Advies voorontwerp-Wet op het consumen-
tenkreoiet, publicatie 85/09 van de Sociaal-
Economische Raad, Postbus 90405, 2509 
LK 's Gravenhage 

Het onderhavige wetsvoorstel, verder aan te duiden als WCK, beoogt 
een uniforme regeling te geven voor het consumentenkrediet, waaronder 
wordt verstaan de beroeps- of bedrijfsmatige kredietverlening aan de 
consument, de niet-professionele kredietnemer. Kredietverlening aan het 
bedrijfsleven, alsmede kredietverlening tussen particulieren onderling, 
valt niet onder deze regeling. Overigens is het wetsvoorstel niet van 
toepassing op alle consumentenkrediettransacties. Evenals in de Wet op 
het consumptief geldkrediet is een bovengrens van f 4 0 0 0 0 opgenomen. 
Daarboven geldt de onderhavige regeling in het algemeen niet. 

In dit wetsvoorstel worden twee bestaande wetten in elkaar geschoven, 
de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (Stb. 1976, 515) en de Wet op het 
consumptief geldkrediet (Stb. 1972, 399), verder in deze memorie aan te 
duiden als WAS onderscheidenlijk WCGK. De verschillende elementen 
van beide wetten zijn zoveel mogelijk tot één geheel gesmeed. Hierdoor 
zal eenzelfde wettelijk regime voor de hele branche van het consumen-
tenkrediet gelden. Bovendien is een gemoderniseerd geheel van beleids-
instrumenten bijeengebracht, waardoor een adequaat beleid mogelijk is. 
Er is gestreefd naar een evenwichtige regeling waarin rekening is gehouden 
met de belangen van alle betrokken marktpartijen. 

Het onderhavige wetsvoorstel is in eerste instantie voorbereid door de 
interdepartementale Coördinatiecommissie consumptief krediet. Een door 
deze commissie opgesteld concept is vervolgens op dereguleringsaspecten 
getoetst door de interdepartementale werkgroep deregulering regelgeving 
sociaal-economische ordening en kwaliteitsbevordering, ook wel de 
werkgroep-Nicaise genoemd. Het kabinet nam in maart 1984 de aanbe-
velingen van genoemde werkgroep over en besloot tevens de Minister 
van Economische Zaken met de eerste verantwoordelijkheid voor de 
nieuwe wet te belasten (Kamerstukken II 1983-1984, 17 931 , nrs. 10 en 
11). 

Vervolgens werd in september 1 984 een voorontwerp van een Wet op 
het consumentenkrediet naar verschillende instanties toegezonden voor 
commentaar en advies. Begin mei 1985 werden adviezen ontvangen van 
de Commissie Wet op het Consumptief Geldkrediet' en de Commissie 
voor Consumentenaangelegenheden van de SER2. Op 13 september 
1985 bracht De Nederlandsche Bank NV. (DNB) advies uit. Omtrent eén 
onderdeel van het voorontwerp, namelijk de positie van de gemeentelijke 
kredietbanken, is afzonderlijk om advies verzocht aan de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Op 11 februari 1985 verscheen dit 
advies, dat door beide eerdergenoemde adviescolleges nog kon worden 
betrokken in hun advisering. De twee laatstgenoemde adviezen zijn als 
bijlage bij deze memorie gevoegd. 

De adviezen verdienen grote waardering. Niet alleen omdat de advise-
rende instellingen er in geslaagd zijn hun werkzaamheden in zeer korte 
tijd af te ronden, maar vooral ook vanwege de gedegenheid van de 
inhoud van de adviezen. Zij bevatten een groot aantal nuttige wijzigings-
voorstellen. Uit het navolgende blijkt dat het voorontwerp op tal van 
punten is bijgesteld naar aanleiding van hetgeen in de adviezen te berde 
is gebracht. 

Het thans gepresenteerde wetsvoorstel sluit nauw aan bij de opzet van 
het voorontwerp. In de navolgende bladzijden wordt eerst een overzicht 
gegeven van de ontwikkelingen van wetgeving en markt (hoofdstuk 1). 
Vervolgens bevat het tweede hoofdstuk een inventarisatie van de 
inconsistenties van de bestaande wetgeving en problemen op het gebied 
van het consumentenkrediet, op grond waarvan geconcludeerd wordt dat 
deze nieuwe wet nodig is. Hoofdstuk 3 bevat de uitgangspunten van 
waaruit de problematiek is benaderd, alsmede beschouwingen over enige 
andere algemene aspecten. In hoofdstuk 4 ten slotte worden de hoofdlijnen 
van het wetsvoorstel aangegeven. 
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HOOFDSTUK 1. ONTWIKKELINGEN VAN WETGEVING EN 
MARKT 

1.1. Wetgeving 

1.1.1. Algemene opmerkingen 

Hoewel de geschiedenis van de kredietverlening aan particulieren 
teruggaat tot voor onze jaartelling, zijn vooral de ontwikkelingen vanaf de 
tweede helft van de 19e eeuw van belang voor de huidige situatie op het 
gebied van het consumentenkrediet. In de jaren vijftig van de 19e eeuw 
ontstond in ons land geleidelijk het afbetalingsbedrijf, mede onder 
invloed van eerdere gelijksoortige ontwikkelingen in het buitenland, waar 
de afzetbevorderende werking van het afbetalingskrediet eerst de 
producenten en later ook de wederverkopers van duurzame gebruiksvoor-
werpen ertoe bracht de mogelijkheid te bieden van gespreide betaling. 
De voorschotkassen, die al sedert het begin van de 19e eeuw in opkomst 
waren en kredieten verstrekten in de vorm van pensioenvoorschotten, 
werden tegen het einde van de 19e eeuw talrijker. De spaar- en betaalze-
gelkassen namen na het begin van de 20e eeuw een grote vlucht. In deze 
tijd leidden de toenemende misstanden bij de kredietverlening tot 
discussies, die tot gevolg hadden dat de strijd tegen de woekerpraktijken 
werd aangebonden. Een eerste aanzet werd gegeven met de indiening 
van het ontwerp-Pandhuiswet in 1909, op een moment waarop - naar 
later bleek - het pandhuiskrediet al een sterke teruggang vertoonde. De 
Pandhuiswet was op haar beperkte terrein een doeltreffend middel tegen 
de woekerpraktijken. Dit was te danken aan het vergunningenstelsel, de 
stringente reglementering van de kredietverlening en het toezicht van de 
gemeentelijke overheid. Bij de overige kredietvormen bleef de woeker 
echter onverminderd bestaan. Na 1920 kwam het afbetalingskrediet 
steeds meer in de belangstelling. Naar aanleiding van een publikatie over 
het voorschotwezen in Amsterdam waarin de schrijver, G. Betel, op 
ernstige wantoestanden bij de kredietverlening de aandacht vestigde, 
werd in 1925 in Amsterdam een «gemeentelijke commissie tot bestudering 
van het vraagstuk der woekerbestrijding» geïnstalleerd onder voorzitter-
schap van mr. dr. G. van den Bergh. Laatstgenoemde zou later een der 
indieners zijn van het initiatief-wetsvoorstel Geldschieterswet. De 
regering bleek niet bereid te zijn voorstellen te doen voor een reglemen-
tering van het geldkrediet, hetgeen in 1929 voor de leden van de Tweede 
Kamer Van den Bergh, Drop, Sannes, Schaper en Van der Sluis aanleiding 
was een voorstel van wet betreffende een wettelijke regeling van het 
geldschietersbed rijf in te dienen. Uit dit voorstel kwam de Geldschieterswet 
van 1932 (Stb. 1932, 19) voort. 

1.1.2. De Geldschieterswet 1932 

De Geldschieterswet beoogde in de eerste plaats woekerpraktijken 
door particuliere beroepsmatige geldschieters bij het verstrekken van 
kleine geldleningen tegen te gaan. Tevens was deze wet gericht op het 
bestrijden van andere sociaal ongewenste toestanden op het gebied van 
de verstrekking van consumptief krediet. De Geldschieterswet was van 
toepassing op alle kredietgevers die uitsluitend of in meerderheid 
leningen tot een bepaald grensbedrag (aanvankelijk f500, nadien 
verhoogd) verstrekten. Indien een kredietgever onder de bepalingen van 
de wet viel, was de wet op alle leningen van die kredietgever van toepassing. 
Voorts was bepaald dat het beroeps- of bedrijfsmatig verstrekken van 
kleine geldleningen aan particuliere (rechts)personen alleen was toege-
staan, indien van het gemeentebestuur een toelating was verkregen (het 
zogenaamde concessiestelsel), terwijl die toegelaten geldschietbank 
onder toezicht van dat gemeentebestuur kwam. Voor rente en kosten 
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waren de geldschieters gebonden aan door de rijksoverheid vastgestelde 
ten hoogste toegelaten vergoedingen, die een «redelijke» winst bij 
degelijk beheer moesten garanderen. Daarnaast bracht de wet tot 
uitdrukking, dat de gemeentelijke overheid ook op het gebied van de 
consumptieve kredietverlening in actieve zin werkzaam kon zijn, doordat 
enkele bepalingen van de wet gewijd waren aan de oprichting en het 
beheer van gemeentelijke kredietbanken. Het resultaat van de Geldschie 
terswet was dat de woeker grotendeels verdween. Doordat met deze wet 
malafide geldschieters konden worden geweerd, was een belangrijk 
neveneffect, dat zij heeft kunnen dienen als basis voor een gezonde 
bedrijfsuitoefening. 

1.1.3. Wettelijke regeling koop op afbetaling 

In 1930 werd de Commissie-Van der Heijden ingesteld, die in 1932 
rapport uitbracht, waarin zij adviseerde een wetsvoorstel van civielrechte-
lijke aard als afzonderlijke afdeling op te nemen in het derde boek - het 
verbintenissenrecht - van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast adviseerde 
zij een publiekrechtelijke regeling tot stand te brengen, welke zou moeten 
inhouden de invoering van een vergunningenstelsel voor de uitoefening 
van het afbetalingsbedrijf en voor de afbetalingscolporteur. 

Het advies leidde tot opneming van de Wet tot wettelijke regeling van 
de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling in het Burgerlijk 
Wetboek (BW) en tot de Wet op het afbetalingsbedrijf, beide van 1936 
(Stb. 1936, 202 respectievelijk 605). De artikelen 1576 e.v. BW bevatten 
naast definities enige bepalingen ter bescherming van de koper tegen de 
meest bezwarende bedingen (vervalclausule, opeisbaarheidsbeding), en 
daarnaast enige bepalingen die het belang van de verkoper bij een snelle 
en effectieve incassoprocedure dienen (1576r, 1576w en 1576x, alsmede 
1 25j en 490a tot en met 490d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(Rv)). Het publiekrechtelijk gedeelte was een aanvulling op de Geldschie-
terswet. Deze was nodig, omdat veel kleine woekeraars hun terrein 
verlegden naar de afbetaling toen de Geldschieterswet in werking was 
getreden. 

1.1.4. Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (WAS) 

Na de Tweede Wereldoorlog nam de ontwikkeling van de verkoop op 
afbetaling in belangrijke mate toe. De traditionele bezwaren tegen het 
afbetalingSsysteem bleken in de loop der jaren geringer te zijn geworden. 

In 1956 kwam de Wet houdende tijdelijke regeling betreffende afbeta-
lingsovereenkomsten (Stb. 322) tot stand. Deze wet had tot enig doel de 
mogelijkheid te openen ter beperking van de bestedingen voorschriften te 
geven met betrekking tot afbetalingsovereenkomsten. Op grond van deze 
wet werd de Afbetalingsbeschikking van 1956 (Stcrt. nr. 11 5) vastgesteld, 
waarin regelen werden gegeven omtrent de betaling van een minimum-
kassastorting en het afbetalingsplan. In deze zelfde periode boog de 
Commissie Lichtenauer, ingesteld in 1 950, zich over de vraag of de Wet 
op het afbetalingsbedrijf wijziging behoefde. Het advies van deze 
commissie, aangevuld met het advies van de Sociaal-Economische Raad, 
heeft als basis gediend voor de Wet op het afbetalingsstelsel van 1961. 

De WAS kent als eerste doelstelling de bevordering van een goede 
toepassing van het afbetalingsstelsel, waardoor kan worden bereikt dat 
misbruiken zoveel mogelijk worden voorkomen en dit stelsel zich op 
gezonde wijze kan ontwikkelen. Zoveel mogelijk is aansluiting gezocht bij 
de bestaande gebruiken in de afbetalingshandel, waarbij het begrip 
«goed koopmansgebruik» als maatstaf is genomen. 

De consumentenbescherming wordt gerealiseerd door een vergunnin-
gen- en inschrijvingsstelsel voor respectievelijk de afbetalingsfinanciers 
en de afbetalingsleveranciers en door enige bepalingen die aan de 
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afbetalingsfinancier en leverancier verplichtingen opleggen die moeten 
leiden tot een evenwichtige verhouding tussen partijen. De eerder 
genoemde kassastorting werd ook als een middel gezien om overcreditering 
tegen te gaan. Voorts bevat de wet een macro-economisch instrumenta 
rium ter beïnvloeding van conjunctuurschommelingen. 

De WAS onderging enige wijzigingen bij de invoering van de Colporta-
gewet(Stb. 1973, 438). 

1.1.5. Wet op het consumptief geldkrediet (WCGKj 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek de Geldschieterswet niet meer te 
beantwoorden aan de eisen die in de veranderde maatschappij werden 
gesteld. Het meerderheidscriterium bij het grensbedrag leidde tot 
ongelijke behandeling van geldschieters omdat de samenstelling van de 
portefeuille bepalend was voor het al dan niet vallen onder het wettelijke 
regime. Ook was het gedecentraliseerde toelatingsstelsel een hinderpaal 
voor landelijk opererende kredietgevers en het gedecentraliseerde 
toezicht werkte een ongelijke behandeling van de kredietgevers in de 
hand. 

Een en ander gaf er aanleiding toe de Geldschieterswet te vervangen 
door een nieuwe wet, de WCGK, waarin de basisprincipes van de 
Geldschieterswet werden overgenomen. Deze wet, die op 1 november 
1976 in werking trad, rekende goeddeels af met de tekortkomingen van 
de Geldschieterswet. De WCGK kent eveneens een grensbedrag, aanvan-
kelijk f 10000, thans f40 000. Was de primaire doelstelling van de 
Geldschieterswet de woekerbestrijding, de WCGK richt zich op de 
bescherming van de minder draagkrachtige consument in bredere zin, 
onder andere door voorschriften op te nemen ten behoeve van diens 
voorlichting. Het vergunningstelsel van de WCGK is geconcentreerd bij 
de centrale overheid. 

Behalve de maximering van de door de kredietgever in rekening te 
brengen kredietvergoeding (rente en kosten) is in de WCGK de nadruk 
gelegd op het versterken van de positie van de kredietnemer. Dit geschiedt 
onder meer door inperking van de contractvrijheid van de kredietgever. 
Zo zijn bijvoorbeeld nietig alle bedingen waarbij de kredietnemer zich 
verplicht tot het aangaan van een andere overeenkomst, zoals verzeke-
ringsovereenkomsten en het beding van looncessie en domiciliekeuze. 

Een aantal .nstellingen, onder andere die waarop de Wet toezicht 
kredietwezen (Stb. 1978, 255) van toepassing is, alsook de verzekerings-
maatschappijen, zijn in principe van de werking van de WCGK uitgezonderd 
(artikel 3). 

Het instrumentarium ter beïnvloeding van de conjunctuur, neergelegd 
in de WAS, is ook van toepassing op de kredietgevers in de zin van de 
WCGK. 

Bij besluit van 27 april 1979 (Stb. 228) is het kredietgevers in de zin 
van de WCGK vanaf 14 mei 1979 toegestaan hypothecaire zekerheid te 
bedingen bij overeenkomsten van kredietverlening met kredietsommen 
van f 1 5 000 of hoger, waarvan de looptijd 5 jaar of langer is, en bij 
doorlopende geldkredieten met limieten van f 1 5 000 of hoger. Op deze 
kredieten zijn de bepalingen van genoemde wet, dus tot f 40 000, 
onverkort van toepassing. Vaak gaat het hierbij om tweede en derde 
hypotheken. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de WCGK spraken leden van 
de Tweede Kamer hun verwondering erover uit, dat op het terrein van de 
consumptieve kredietverlening drie verschillende wettelijke regelingen, 
berustend onder drie verschillende bewindslieden, van toepassing zijn. 
Met deze drie wetten werden bedoeld: de WCGK, de WAS en de Wet 
toezicht kredietwezen (WTK). Dit leidde ertoe dat de ondertekenaars van 
het wetsvoorstel toezegden dat zij een onderzoek zouden doen instellen 
naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van een verdere coördinatie van 
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wetgeving en van beleid op dit gebied. Tevens werd door een amendement 
de werkingsduur van de WCGK beperkt tot vijf jaar na haar inwerkingtre-
ding. 

Na verloop van tijd werd duidelijk dat de beperking van de werkingsduur 
van de WCGK tot 1 november 1981 onvoldoende was om de coördinatie-
werkzaamheden af te ronden. Tot driemaal toe moest de werkingsduur 
van de WCGK verlengd worden, eerst bij de wet van 16 september 1981 
(Stb. 602), vervolgens bij de wet van 26 oktober 1983 (Stb. 550), waarbij 
de werkingsduur van de WCGK verlengd werd tot 31 oktober 1 985, en 
laatstelijk tot 31 december 1987, bij wet van 30 oktober 1985 (Stb. 564). 

Op 1 juni 1983 kwam een wet tot stand (Stb. 297) die een viertal 
inhoudelijke wijzigingen van de WCGK inhoudt: de mogelijkheid werd 
geopend bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen aan de 
hoogte en wijze van uitbetaling van provisie aan de kredietbemiddelaars, 
in de tweede plaats werd ook voor kredietbemiddelaars een prospectus-
plicht opgenomen, terwijl tevens een verbod van schuldbemiddeling werd 
geïntroduceerd, alsmede een regeling ter zake van de maximaal daarvoor 
in rekening te brengen kosten. De inwerkingtreding van deze wijzigingswet 
is vertraagd in verband met na de totstandkoming van die wet aan het 
licht gekomen problemen ten aanzien van het onderdeel schuldbemidde-
ling. Deze problemen hebben aanleiding gegeven tot het indienen van 
een voorstel van wet tot wijziging van de zoeven genoemde wijzigingswet 
(Kamerstukken II 1985-1986, 19 460nrs. 1-3). 

Per 1 januari 1984 is in werking getreden de wet van 7 september 
1983 (Stb. 455), houdende wijziging van de WAS en de WCGK, die de 
bevoegdheid voor de minister schept om regels te stellen met betrekking 
tot de prijsaanduiding bij kredietverlening. Op grond hiervan zijn regels 
uitgevaardigd (Stcrt. 31 oktober 1983, nr. 211) die de kredietgevers en 
bemiddelaars verplichten het zogenaamde effectief kredietvergoedingsper-
centage op jaarbasis te vermelden bij de werving, alsmede in prospectussen 
en akten. 

1.1.6. Concept-EEG-richtlijn 

Al geruime tijd rekent de Europese Gemeenschap het voeren van beleid 
inzake bescherming en voorlichting van de consument tot haar taak 
(Resolutie Raad van Ministers d.d. 14 april 1975, Pb EG C 92). Hiertoe 
zijn verschillende actieprogramma's opgesteld waarvan ook het reguleren 
van het consumentenkrediet deel uitmaakt. 

Op 27 februari 1979 bood de Europese Commissie een ontwerp-
richtlijn aan aan de Voorzitter van de Raad van Ministers. Vervolgens zijn 
het Europese parlement en het Economisch en Sociaal Comité geraad-
pleegd. Kort voordat het voorontwerp voor de WCK werd afgerond, zond 
de Europese Commissie een gewijzigd voorstel voor een richtlijn aan de 
Raad (Pb EG d.d. 10 juli 1984, C 183/4). Tijdens het voortgezette overleg 
op Raadsniveau moest geconcludeerd worden dat, mede om redenen van 
deregulering, de huidige opzet van de ontwerprichtli jn grondige aanpas-
sing behoefde. Niet alleen werd het gepubliceerde concept als te 
gedetailleerd beschouwd, maar ook kon op bepaalde inhoudelijke 
aspecten (nog) geen overeenstemming worden bereikt. 

Aangezien, zoals uit het voorgaande blijkt, nog onzekerheid bestaat 
omtrent de inhoud van een richtlijn, is bij de opstelling van het wetsvoorstel 
geen rekening gehouden met de ontwikkeling op communautair niveau. 
Eventuele aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan een definitieve 
richtlijn zal dan ook naderhand aan de orde komen. 

Voor een overzicht van het geldende recht in de Lid-Staten kan 
verwezen worden naar de onder redactie van prof. Norbert Reich tot 
stand gekomen reeks Consumer legislation in the EC countries (Van 
Nostrand Reinhold Co., Wokingham, 1980) In dit in opdracht van de 
Europese Commissie uitgevoerde onderzoek is ook aandacht besteed aan 
de consumentenkredietwetgeving. Door de toetreding van Spanje en 
Portugal is dit overzicht overigens niet meer compleet. 
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Tot slot van deze paragraaf wordt opgemerkt dat, waar in deze memorie 
wordt verwezen naar de concept-EEG richtlijn, gedoeld wordt op het in 
1984 door de Commissie aan de Raad gezonden gewijzigd richtlijnvoorstel 
als eerder genoemd. 

1.2. Marktontwikkel ingen 

Tegenwoordig wordt veelvuldig krediet verleend aan consumenten. De 
aflossing van schulden is voor velen een vast onderdeel van hun beste-
dingpatroon geworden. Auto's zo goed als plezierjachten, dure huishou-
delijke artikelen en het eigen huis, alle worden op grote schaal gefinancierd. 
Alle lagen van de bevolking maken gebruik van de verschillende vormen 
van krediet. Het aanbod wordt verzorgd door de algemene banken en 
verzekeringsmaatschappijen - al dan niet via gespecialiseerde dochter-
maatschappijen -, de spaarbanken, alsmede door enige kleinere instellin-
gen. In economische zin is consumentenkrediet aan te duiden als krediet, 
verstrekt aan particulieren om het verwerven van goederen en diensten 
voor hun privé-gebruik te financieren. Dit is een redelijk duidelijke 
omschrijving, die alle bekende kredietvormen omvat. Indien wij echter de 
juridische werkelijkheid bij consumentkredieten in ogenschouw nemen, 
dan ontwaren wij een grote verscheidenheid van kredietvormen, waarbij 
zich niet zelden ingewikkelde en weinig doorzichtige constructies 
voordoen. 

1.2.1. De vraagzijde 

De kredietverlening aan consumenten heeft in de jongste twee decennia 
een onstuimige groei doorgemaakt. In beide tijdvakken verdubbelde het 
uitstaande krediet in verhouding tot het nationaal inkomen (zie hieronder 
tabel 1). De welvaartstoename in deze periode speelde een belangrijke 
rol in de verklaring van de groei in de kredietverlening. Het reële inkomen 
groeide en steeg steeds verder uit boven het niveau dat is benodigd ter 
voorziening in de primaire levensbehoeften. Aldus ontstond grotere 
budgettaire ruimte - ook wel het discretionair inkomen genoemd - om 
bijvoorbeeld krediettransacties te sluiten ter verwerving van duurzame 
consumptiegoederen. In de inkomenssfeer speelde tevens de toegenomen 
omvang van de sociale zekerheid een rol, waardoor het toekomstig 
inkomen grotendeels is veiliggesteld en de mogelijkheid tot nakoming van 
aangegane kredietverplichtingen is vergroot. 

Tabel 1. Ontwikkeling uitstaand consumptief krediet (nominale bedragen) 

Jaartal Uitstaand Gemiddeld Uitstaand Uitstaand con-
consumptief consumptief consumptief sumptief krediet 
krediet krediet per krediet in % in % van het 
(min. gld.l consumptie- van beschik- netto nationaal 

huishouding baar inkomen inkomen 
(gid.) 

1960 437 140 1,5 1,1 
1965 873 250 1,9 1,3 
1970 2 300 580 2,8 2,1 
1975 6 047 1330 4,0 3,0 
1980 12 955 2590 5,6 4,3 
1981 12 752 2500 5,2 4,0 
1982 12 356 2370 4,7 3,7 
1983 12 309 2330 4,7 3,6 
1984 11 986 2240 4,5 3,4 
1985 12 352 2240 4,4 3,3 

Bron: CBS. Het CBS hanteert de term - postorderkrediet; 
«consumptief krediet»; dit begrip omvat - gespreide betaling, niet zijnde afbeta-
het consumentenkrediet met uitzondering lingstransacties; 
van: • • krediet op basis van credit cards. 
- hypothecair krediet tot f 40 000, ver-
strekt door WTK-instellingen; 
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Een verklaring van de reële toename van het volume in de kredietverlening 
kan voorts worden gevonden in de gewijzigde houding van consumenten 
ten opzichte van krediet. Het aangaan van schulden werd lange tijd alom 
beschouwd als armoedeverschijnsel, een uiterste middel om op korte 
termijn financiële problemen te lenigen. Ook al was eigenlijk van «nood 
krediet» geen sprake, toch werd krediet als moreel verwerpelijk beschouwd: 
«men moet niet uitgeven wat men niet bezit». Dergelijke historisch 
bepaalde psychologische barrières zijn duidelijk in betekenis afgenomen. 
Het opnemen van krediet wordt thans vrij algemeen beschouwd als een 
rationeel alternatief voor het doen van besparingen. Bij de keuze tussen 
lenen en sparen spelen rationele argumenten een voorname rol. Het 
voordeel van lenen ten opzichte van sparen is het verschil in tijdstip van 
beschikbaarheid van het consumptiegoed, waartegenover een zeker offer 
(de rente) moet worden gebracht. Dit nadeel wordt echter (ten dele) 
weggenomen vanwege de door het fiscale regime beïnvloede prijsverhou-
ding tussen sparen en lenen. Bij die prijsverhouding speelt de inflatie(ver 
wachting) eveneens een belangrijke rol. Nog een ander element in de 
keuze tussen sparen en lenen wordt gevormd door de aard van de 
consumptiegoederen. Er kan daarbij sprake zijn van consumenteninveste-
ringen die mede leiden tot besparingen op uitgaven; gedacht kan worden 
aan eigen woningbezit en energiebesparende investeringen als isolatie. 

Met het bovenstaande zijn de omstandigheden geschetst waaronder 
het volume van de kredietverlening aan consumenten sterk kon toenemen. 
Aan deze toename is rond 1979 een einde gekomen. Dit is vooral toe te 
schrijven aan de verslechterde economische omstandigheden en aan de 
verwachtingen daaromtrent. Vele consumenten werden geconfronteerd 
met een daling van het reëel inkomen (al of niet ten gevolge van noodge 
dwongen aanspraak op de sociale zekerheid) bij een op de korte termijn 
relatief inflexibel vaste lasten-patroon aan de uitgavenzijde. De verwach-
tingen aangaande de economische ontwikkelingen zijn, in het licht van 
het voorgaande, vanzelfsprekend neerwaarts bijgesteld. Aldus heerst 
thans een klimaat waarin consumenten en kredietgevers voorzichtiger zijn 
geworden met het aangaan van nieuwe krediettransacties. Zulks verklaart 
de stabilisering van het volume van de kredietverlening, waarvan reeds 
enige jaren sprake is. 

1.2.2. Vormen van consumentenkrediet en hun betekenis 

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste vormen van 
consumentenkrediet. 

- Persoonlijke lening 
Een zogeheten persoonlijke lening is een krediettransactie waarbij de 

kredietnemer een geldbedrag ter vrije beschikking wordt gesteld, waarna 
deze aan zijn verplichtingen voldoet volgens een tevoren opgesteld 
betalingsschema. De transactie wordt voor bepaalde tijd gesloten: de 
kredietvergoeding wordt in de regel eveneens van te voren vastgesteld. 
Bij deze kredietvorm wordt soms zakelijke zekerheid bedongen. 

- Doorlopend (geldjkrediet 
Kenmerkend voor het doorlopend krediet is dat bij dergelijke transacties 

de mate van kredietverlening, zowel naar bedrag als naar looptijd, 
onbepaald is. Er wordt door partijen onder meer een kredietlimiet 
alsmede een aflossingsschema overeengekomen. De kredietnemer kan, 
cumulatief tot het bedrag van de limiet, in principe steeds krediet 
opnemen. Aldus kan weer worden opgenomen hetgeen eerder is afgelost 
en is de looptijd onbepaald. Definitieve afbouw van het krediet vindt 
doorgaans plaats na een bepaalde leeftijd, die veelal rond de zestig jaar is 
gelegen. Over het daadwerkelijk opgenomen bedrag wordt kredietvergoe-
dmg in rekening gebracht waarvan het percentage varieert met het 
algemeen renteniveau 
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- Rood staan op betaalrekeningen 
Een consument die bij een financiële instelling een betaalrekening 

(bijvoorbeeld een salarisrekening) aanhoudt, kan met die instelling al dan 
niet schriftelijk overeenkomen dat hij tot een bepaald bedrag (limiet) een 
negatief saldo mag aanhouden, dus in feite krediet opneemt («rood 
staat»). Deze kredietvorm wordt ook wel debet-faciliteit genoemd. Een 
roodstand moet veelal binnen 1 a 6 maanden weer worden «aangezuiverd». 

Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat, ook zonder uitdrukkelijke 
overeenkomst, de bank bij een negatief saldo van de rekeninghouder tot 
een bepaald bedrag betalingsopdrachten blijft uitvoeren. Door het op 
grote schaal uitgeven van gegarandeerde betaalmiddelen als betaalkaarten 
en eurocheques gaan betalingsverkeer en kredietverlening in feite 
vloeiend in elkaar over. 

- Financierings- of afbetalingskrediet 
Bij deze kredietvorm ligt de besteding van het krediet vast, namelijk in 

de aanschaf van een bepaald goed. De kredietgever betaalt meestal de 
koopsom aan de handelaar en de kredietnemer moet dit bedrag, onder 
aftrek van een eventuele eerste betaling en vermeerderd met rente en 
kosten, in periodieke termijnen aan de kredietgever terugbetalen. Ook 
komt het voor dat kredietgever en leverancier in één persoon verenigd 
zijn. 

Tot deze vorm behoren huurkoopovereenkomsten en overeenkomsten 
van koop op afbetaling. Bij huurkoop gaat de eigendom van het artikel 
over op de kredietnemer wanneer de laatste van een van te voren 
overeengekomen aantal termijnen betaald is. Bij koop op afbetaling 
verkrijgt de kredietnemer de eigendom van het goed al bij het aangaan 
van de overeenkomst. Een speciale vorm is het doorlopend goederenkre-
diet. Hierbij wordt de kredietnemer de mogelijkheid geboden tot een 
bepaald vastgesteld maximumbedrag goederen op krediet te kopen. Met 
name postorderbedrijven hanteren deze vorm van kredietverlening. 

- Huur 
Langdurige verhuur van roerende goederen - soms wel «leasing» 

genoemd - is economisch een vorm van kredietverlening, indien daarin 
een sterk financieringselement aanwezig is. Dergelijke verhuur van 
roerende goederen komt vooral voor bij transacties binnen het bedrijfsle-
ven, maar de laatste tijd vinden leasing en huur ook toepassing bij 
consumententransacties (bijvoorbeeld bij auto's en audio(-visuele) 
apparatuur). Of materieel gezien sprake is van huur, dan wel van krediet, 
is mede afhankelijk van de contractvoorwaarden, met name de economi-
sche waarde van een eventuele koopoptie. 

Tabel 2. Verstrekt consumptief krediet naar kredietsoort' (in min. guldens en percentages) 

' Inclusief kredietvergoeding. 
2 Voorlopige cijfers. 

Bron: CBS. 

Jaartal Geldlen ngen Doorlopend Krediet op Financiering s- Totaal verstrekt con-
geldkrediet salarislenini }en krediet sumpt ief krediet 

min. % min. % min. % min. % min. Index 1970 
= 100 

1961 156 38,3 251 61,7 407 23 
1965 312 43,7 402 56,3 714 41 
1970 889 50,3 110 6,3 757 43,3 1756 100 
1975 2348 54,1 829 19,1 55 1,3 1111 25,6 4343 247 
1980 3822 47,2 3528 43,6 - 1 5 - 0 , 2 765 9,4 8100 461 
1981 3309 47,3 3196 44,7 - 1 7 - 0 , 2 627 8,8 7149 407 
1982 3121 45,9 3087 45,4 - 2 5 - 0 , 4 610 9,0 6793 387 
1983 2847 42,7 3041 45,6 109 1,6 679 10,2 6676 380 
1984 2826 41,2 3244 47,3 47 0,7 739 10,8 6856 390 
19852 3225 42,7 3500 46,6 83 1,1 738 9,8 7546 430 
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- Krediet, samenhangend met het gebruik van kaarten 
Er zijn momenteel verschillende typen van kaarten in gebruik, waarvan 

het gebruik - afhankelijk van de overeenkomst die daaraan ten grondslag 
ligt - met kredietverlening gepaard kan gaan. 

In de eerste plaats opereren er in ons land gespecialiseerde financiële 
instellingen die er hun bedrijf van maken credit cards uit te geven aan 
particulieren. Op vertoon van die kaart krijgen de klanten bij leveranciers 
die zijn aangesloten bij de uitgevende instelling, goederen en diensten 
geleverd. De creditcard-maatschappij betaalt de leverancier contant, 
onder inhouding van een provisie. Periodiek (veelal maandelijks) rekent de 
credit card-maatschappij vervolgens af met de kaarthouder. Voorts 
brengen leveranciers zogeheten cliëntkaarten («shop-cards») in omloop 
waarmee tot een bepaalde limiet bij de eigen of aangesloten bedrijven 
kan worden gekocht. Een derde vorm is de zogenaamde debit-card, 
uitgegeven door banken. De eigenaar kan met deze card contant geld 
verkrijgen bij gelduitgifte- automaten en ook electronisch betalen bij 
aangesloten leveranciers (zogenaamde «point of sale» betalingen). 

De betekenis van de verschillende vormen van consumentenkrediet 
blijkt uit de tabellen 2 en 3. Opmerkelijk is de verschuiving van goederen-
naar geldkrediet. Thans is het geldkrediet met 90% verreweg de belang-
rijkste kredietvorm. De verklarende factoren hiervoor liggen voornamelijk 
bij de aanbodzijde. 

1.2.3. De aanbodzijde 

1.2.3.1. Kredietgevers 
Tot het begin van de zestiger jaren was het goederenkrediet de meest 

voorkomende vorm op de markt. Dit krediet werd voornamelijk verstrekt 
door een aantal zogenaamde financieringsmaatschappijen. Deze werden 
in de loop der zestiger jaren overgenomen door de grote handelsbanken 
en verzekeringsmaatschappijen. Zij leggen zich vervolgens eveneens toe 
op het verstrekken van geldkrediet, een activiteit die het bankwezen als 
moedermaatschappij ook zelf ter hand neemt. De sterk toegenomen rol 
van het bankwezen is te verklaren uit het concept «retailbanking», 
waarmee banken zich richtten tot het brede publiek. Deze ontwikkeling 
werd in het begin van de zestiger jaren geïnspireerd door de groeiende 
behoefte aan financieringsmiddelen bij de banken ten behoeve van het 
bedrijfsleven. De banken richtten zich ter vervulling van deze behoefte tot 
de particuliere spaarmarkt. Met het introduceren van de salarisrekening 
werd de basis gelegd voor een veelsoortige dienstverlening aan consu-
menten en voor een volwaardig retailbedrijf. Het ligt in deze lijn dat ook 
de verlening van krediet aan consumenten ter hand genomen is Eenzelfde 
soort ontwikkeling is opgetreden bij de coöperatieve banken en spaarban-
ken; ook zij hebben hun traditionele werkterreinen uitgebreid. 

De ontwikkeling van de respectievelijke marktaandelen blijkt uit tabel 4, 
waarbij aangetekend wordt dat na 1965 het aandeel van de algemene en 
coöperatieve banken en van de financieringsmaatschappijen bijeengeteld 
moet worden ter verkrijging van het marktaandeel van de WTK-instellingen. 
Het marktaandeel van de spaarbanken is vanaf 1977 gestegen door de 
toetreding van de Rijkspostspaarbank. 

De afgelopen jaren hebben zich blijkens de tabel geen significante 
verschuivingen in de verdeling van de markt onder aanbieders voorgedaan. 

De belangrijke rol die de WTK-instellingen op deze markt zijn gaan 
spelen heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het «produkt» geldkrediet 
dat, zoals eerder besproken, het goederenkrediet grotendeels heeft 
verdrongen. Ook hebben de hier bedoelde aanbieders nieuwe kredietvor-
men als de persoonlijke lening en het doorlopend geldkrediet geïntrodu 
ceerd. Deze laatste vorm heeft door zijn flexibiliteit bepaalde voordelen 
voor de consument. Voor de bank is de continuïteit van de relatie met de 
cliënt een van de oogmerken. 
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Tabel 3. Uitstaand consumptief krediet naar kredietsoort' (in min. guldens en percentages) 

Jaartal Geldleningen Doorlopend Krediet op Financierings- Totaal 
geldkrediet salarisleningen krediet 

min. % min. % min. % min. % min. Index 1970 
• 100 

1960 86 19,7 351 80,3 427 19 
1965 242 27,7 631 72,3 873 38 
1970 850 36,9 96 4,2 52 2,3 1307 56,7 2 305 100 
1975 2593 42,9 179 14,4 228 3,8 2355 38,9 6 047 263 
1980 6494 50,1 4939 38,1 417 3,2 1105 8,5 12 955 562 
1981 6355 49,7 5038 39,5 434 3,4 945 7,4 12 752 553 
1982 6030 48,8 5023 40,7 409 3,3 894 7,2 12 356 536 
1983 5536 45,0 5003 40,6 8962 7,3 874 7,1 12 309 534 
1984 5169 43,1 5052 42,1 950 7,9 815 6,8 11 986 520 
1985' 5197 42,1 5248 42,5 1033 8,4 874 7,1 12 352 536 

1 Inclusief kredietvergoeding. 
2 Reeksbreuk in verband met uitbreiding 
berichtgevingsbestand. 
' Voorlopige cijfers. 

Bron CBS. 

Tabel 4. Uitstaand consumptief krediet naar instellingen' (in min. guldensl 
(tussen haakjes staan de marktaandelen vermeld) 

Jaartal (Semi-) Diverse sociale Spaarbanken Alg. en coöp. Financierings- Totaal 
Gemeentelijke instellingen georg. banken maatschappijen 
kredietbanken 

1961 38 (9%) 23 ( 5%) 376 
1965 64 (7%) 13 (1 %) 76 ( 9%) 720 
1970 115 (5%) 20 (1 %) 16 ( 1%) 524 (23%) 1625 
1975 232 (4%) 37 (0,5%) 118 ( 2%) 1767 (29%) 3893 
1980 394 (3%) 10 (0,1%) 1166 ( 9%) 3696 (28%) 7689 
1982 434 (4%) 11 (0,1%) 1306 (11%) 3510 (28%) 7095 
1984 474 (4%) 17 (0,1%) 1536 (13%) 3810 (32%) 6149 
19852 520 (4%) 18 (0,1%) 1673 (14%) 4020 (33%) 6121 

' Inclusief kredietvergoeding. 
2 Voorlopige cijfers. 

Bron: CBS. 

1.2.3.2. Gemeentelijke kredietbanken 
Thans zijn in Nederland 49 gemeentelijke kredietbanken (GKB's) 

werkzaam. Zij hebben een beperkt marktaandeel van rond 4 procent en 
nemen in het aanbodspectrum een bijzondere positie in. De GKB's 
richten zich namelijk traditioneel op de groep consumenten die niet voor 
kredietverlening door particuliere kredietgevers in aanmerking komen (de 
sociale kredietverlening). Dat houdt overigens niet in dat er steeds op 
zachtere voorwaarden krediet wordt verleend dan in de private sector. 
Soms is eerder van het tegendeel sprake, bijvoorbeeld omdat bepaalde 
consumenten alleen onder toepassing van stringentere voorwaarden 
krediet kunnen krijgen. 

Daarnaast verrichten de GKB's ten behoeve van consumenten die 
financieel geheel in de knel zijn geraakt (overcreditering) zogenoemde 
schuldregelingsactiviteiten. Die kunnen de vorm aannemen van schuldbe 
middeling, waarbij de GKB optreedt als bemiddelaar tussen de consument 
en zijn crediteuren. Getracht wordt dan een soepeler betalingsregeling te 
treffen of kwijtschelding van een deel van de schulden te bereiken. 
Schuldbemiddeling kan ook gepaard gaan met schuldsanering. Daarbij 
tracht de GKB met de schuldeisers tot een vergelijk te komen (gedeeltelijke 
kwijtschelding tegenover overname van de restant-vordering) en verstrekt 

(86%) 
(82%) 
(71%) 
(64%) 
(59%) 
(57%) 
(51%) 
(50%) 

437 
873 

2 300 
6 047 
12 955 
12 356 
11 986 
12 352 
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zij aan de betrokken consument zelf een krediet dat dient ter aflossing 
van de lopende kredieten. 

De sociale activiteiten zijn veelal niet kostendekkend. Mede daarom 
verlenen diverse GKB's tevens kredieten in de commerciële sfeer, 
hetgeen wil zeggen kredietverlening aan consumenten die ook voor 
kredietverlening door particuliere kredietgevers in aanmerking komen. 
Hier treden de GKB's derhalve in competitie met de private sector. Dit 
betreft ongeveer een kwart van de door de GKB's verzorgde kredietverle-
ning. 

1.2.3.3. Kredietbemiddelaars 
De kredietgever kan zich rechtstreeks of via een kredietbemiddelaar 

wenden tot potentiële kredietnemers. De kredietbemiddelaar - degene 
die vraag en aanbod bijeenbrengt - kan bij de totstandkoming van 
krediettransacties een belangrijke rol spelen. Zijn betrokkenheid is 
afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kredietgever en van 
de potentiële kredietnemer. Soms vervult de bemiddelaar een beperkte 
rol; hij geeft bijvoorbeeld slechts de naam van de potentiële kredietnemer 
door of vraagt alleen de belangrijkste financiële gegevens van de aanvrager 
op. Andere kredietbemiddelaars geven advies aan de kredietnemer over 
het aan te vragen kredietbedrag en verzorgen de uitbetaling en de inning 
van de gelden, waarbij overigens de kredietgever uiteindelijk bepaalt of, 
en zo ja, tot welk bedrag krediet wordt verstrekt. Er zijn ook kredietgevers 
die aan kredietbemiddelaars (een gedeeltelijke) acceptatiebevoegdheid 
toekennen. Deze zogenaamde gevolmachtigde bemiddelaars kunnen 
onder verantwoordelijkheid van de kredietgever kredietaanvragen, veelal 
tot een bepaald bedrag, honoreren. 

Kredietgevers die via bemiddelaars op de markt opereren, hebben het 
voordeel dat zij geen kantorennet hoeven op te zetten, met alle kosten 
van dien. De bemiddelaar verkrijgt een provisie per aangebrachte 
transactie, een variabele kostenpost voor de kredietgever derhalve. Zo 
zijn bijvoorbeeld assurantiebemiddelaars goed geografisch gespreid en 
kan de kredietgever via hen een breder publiek bereiken. 

Aan het verschijnsel kredietbemiddeling is een aantal positieve en 
negatieve aspecten te onderkennen Een onafhankelijke bemiddelaar kan 
een consument een aantal verschillende aanbiedingen voorleggen en 
hem daaromtrent objectief adviseren. Dit is zijn eigenlijke functie en 
vormt een positief element van bemiddeling. Er bestaan echter verschillen 
in de provjsie die kredietgevers betalen, en die de advisering docr die 
bemiddelaar kunnen beïnvloeden. Verder hebben bemiddelaars minder 
belang dan kredietgevers bij een goede beoordeling van de kredietwaar-
digheid van de aanvrager. Een derde aspect is de negatieve invloed op de 
marktdoorzichtigheid: kredietbemiddelaars doen het nog wel eens 
voorkomen alsof zij zelf krediet verstrekken en kunnen ook overigens de 
consumenten enigszins het zicht benemen op het scala van aanbiedingen 
van kredietgeverszijde. Voorts opereren op de markt veel bemiddelaars 
die zijn gebonden aan één bepaalde kredietgever en dus niet onafhankelijk 
adviseren. Tot slot moeten de zogenaamde «package deals» als negatief 
element genoemd worden: de bemiddelaar biedt de kredietgever, naast 
een aantal kredietaanvragen met een «normaal» risico, in hetzelfde 
pakket ook kredieten aan met een «hoog» risico die de kredietgever 
eveneens moet accepteren, wil hij het pakket, met inbegrip van de 
normale posten, krijgen. Dit kan tot overcreditering leiden. 

Ontwikkeling in de branche van bemiddelaars 
In de vijftiger en zestiger jaren, toen de afbetaling nog rond de 80 

procent van de consumentenkrediet-transacties uitmaakte, waren de 
afbetalingsleveranciers de belangrijkste bemiddelaars. Bedrijven waar 
duurzame goederen zoals auto's, meubels, wasmachines en piano's 
werden verkocht, konden door het aanbieden van afbetalingsmogelijkhe-
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den hun omzet vergroten. Er waren en zijn leveranciers die zelfstandig 
- zonder tussenkomst van een financier - afbetalingstransacties sluiten. 
De meerderheid van de afbetalingsleveranciers werkt echter samen met 
een kredietgever die hen een provisie betaalt. 

Sinds de opkomst van het geldkrediet is het aandeel van het afbeta-
lingskrediet, zoals vermeld, sterk teruggelopen en daarmee ook de rol van 
de afbetalingsleveranciers. Er zijn op dit moment bij de Kamers van 
Koophandel volgens een ruwe schatting nog ongeveer 6 000 afbetalings 
leveranciers ingeschreven. In de automobielbranche is de leverancier een 
heel belangrijke bemiddelaar. Hij bemiddelt daar zowel voor persoonlijke 
leningen, doorlopende kredieten als voor drie-partijen-huurkooptransac-
ties. 

In de jaren zestig breidden de algemene banken hun kantorennet uit. 
De financieringsmaatschappijen daarentegen kozen veelal voor samen-
werking met bemiddelaars. Ruim de helft van het door deze financiers 
verstrekte krediet komt tot stand via bemiddelaars. De bemiddelaars die 
geen handelaar zijn bemiddelen doorgaans alleen voor geldkrediet. 

Sinds de zeventiger jaren kwamen de bemiddelaars af en toe in 
negatieve zin in de publieke aandacht. Met name de kleine advertenties, 
waarin de consument de mogelijkheid werd geboden op zeer korte 
termijn krediet te krijgen en oversluitingen gestimuleerd werden, gaven 
daartoe aanleiding. De organisaties van bemiddelaars proberen het 
geschade vertrouwen te herstellen. Zij hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van gedragsregels voor advertenties via de Stichting 
Reclame Code en aan een vakopleiding Financieringsbemiddeling. 

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) 
heeft, vooruitlopend op mogelijke wettelijke maatregelen en om een eind 
te maken aan de te hoge provisie-uitbetalingen, in 1982 een nieuwe 
provisieregeling voor kredietbemiddelaars ingevoerd. Deze regeling 
beoogt onder andere de provisiebetaling in termijnen te spreiden, te 
koppelen aan een maximum en te staken bij stopzetting van de betalingen 
van de kredietnemer. De VFN wil hiermee een stimulans geven aan de 
kredietbemiddelaars om goede kredietaanvragen aan te brengen. De 
regeling is niet van toepassing op drie-partijen-huurkooptransacties. 

1.2.4. De ontwikkeling van de kredietregistratie in Nederland 

Met het belangrijker worden van de kredietverlening aan consumenten 
in de zestiger jaren werd door de kredietverlenende instellingen in 
toenemende mate de behoefte gevoeld aan een centrale informatiebron 
ter verkrijging van gegevens omtrent kredietnemers. Ook de overheid 
hield een vorm van kredietregistratie voor gewenst. Aldus zou gemakkelijker 
inzicht kunnen worden verkregen in de door de verschillende kredietgevers 
aan een kredietaanvrager reeds verleende kredieten en eventuele reeds 
bestaande betalingsproblemen zouden kunnen blijken. Zulke informatie 
werd en wordt nuttig geacht bij het nemen van de acceptatiebeslissing. 

Een en ander leidde in 1965 tot de oprichting van de Stichting Bureau 
Krediet-Registratie (BKR) waarbij thans nagenoeg alle instellingen zijn 
aangesloten die consumentenkrediet verstrekken. Recentelijk zijn ook de 
leden van de Nederlandse Postorderbond toegetreden. De deelnemende 
instellingen hebben zich verbonden voor elk door hen verstrekt krediet de 
volgende gegevens aan het BKR te verstrekken: 

- naam, adres en geboortedatum van de kredietnemer; 
- aan de kredietnemer verleende kredieten (kredietsom, looptijd, 

afloopdatum); 
- achterstanden in de betalingen door de kredietnemer. 
Op de gegevensverstrekking en bewaring is een «Reglement bescher-

ming persoonlijke levenssfeer» van toepassing. 
De bovengenoemde gegevens moeten, indien de kredietnemer een 

natuurlijke persoon is, door de aangesloten kredietgevers worden 
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verstrekt ten aanzien van persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, 
huurkoop, afbetalingskredieten, structurele roodstanden op betaalreke-
ningen, door banken verstrekte studieleningen en bepaalde huurovereen 
komsten (leasing). Uitzondering op deze regel is echter dat kredieten 
boven f 100 000 of onder f250, alsmede kredieten met een looptijd 
korter dan drie maanden, niet dienen te worden aangemeld. Ook de met 
gebruikmaking van een creditcard te benutten krediet faciliteiten staan 
geregistreerd. Voor hypotheken geldt een zogenaamd negatief registra-
tiestelsel. Zij worden alleen geregistreerd bij een betalingsachterstand 
van tenminste vier maanden. Bij het BKR worden onder meer geen 
schulden aan leveranciers, leningen tussen particulieren onderling, 
huurschulden, openstaande rekeningen bij energiebedrijven, studielenin-
gen van de overheid en belastingschulden geregistreerd. 

De aangesloten instellingen zijn verplicht, vóór zij tot het verlenen van 
een krediet besluiten, de gegevens bij het BKR op te vragen met betrekking 
tot actuele of vroegere kredietverplichtingen van de aanvrager. In 1985 
vonden ruim 4 miljoen toetsingen plaats en stonden ruim 2,0 miljoen 
lopende contracten geregistreerd. Het aantal geregistreerde kredietnemers 
bedraagt ongeveer 2,8 miljoen. 

HOOFDSTUK 2. DE NOODZAAK VAN DE NIEUWE WET 

Indien een consument in een winkel een geluidsinstallatie koopt en 
deze laat financieren, is voor de voorwaarden waaronder hem het geld 
kan worden geleend beslissend tot welk de hoofcategorie de instelling, 
die het krediet verleent, behoort. Is dit een financieringsmaatschappij die 
met de handelaar samenwerkt, dan moet een eerste betaling van 20% 
plaatsvinden, geldt geen maximum-tarief en wordt de installatie tot 
zekerheid overgedragen. Zijn echtgenote moet meetekenen als er 
juridisch sprake is van een huurkooptransactie en dan zijn bijgevolg de 
WAS alsmede de artikelen 1576 e.v. BW van toepassing. Zou de financier 
een WCGK-instelling geweest zijn die niet samenwerkt met de handelaar, 
dan zou telkens het omgekeerde het geval zijn, terwijl de situatie weer 
geheel anders is, indien de kredietgever een WTK-instelling zou zijn. Dit 
voorbeeld is exemplarisch voor de ondoorzichtigheid en inconsistentie op 
het terrein van de consumentenkredietwetgeving. Steeds zijn andere 
wetten van toepassing of is juridisch onduidelijk welke wet in casu geldt. 
Nu eens gaat de bescherming zeer ver, dan weer blijkt in een belangrijke 
en reële beschermingsbehoefte niet te kunnen worden voorzien. Voor de 
consument is dit veelal onbegrijpelijk, terwijl het ook voor de kredietgevers 
en de toezichthoudende overheid soms verwarring schept. 

In het onderhavige hoofdstuk wordt uiteengezet waaruit deze inconsis-
tentie bestaat (2.1) en tot welke problemen dit leidt (2.2). Een en ander 
geeft aanleiding tot de conclusie, dat niet volstaan kan worden met het 
aanpassen van de bestaande wetten, maar dat één nieuwe gecoördineerde 
wet de aangewezen remedie is voor de beschreven moeilijkheden. 

2.1 . Inconsistentie wetgeving 

2.1.1. Inconsistentie instrumentarium 

Omdat de WAS, WCGK en de artikelen 1576 e.v. BW niet in dezelfde 
tijd zijn ontstaan en bovendien verschillende benaderingswijzen en 
doelstellingen kennen, verschilt ook het wettelijk instrumentarium van die 
regelingen. In het navolgende schema is hiervan een overzicht gegeven: 
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Consumentenbeschermende instrumenten van WAS, WCGK en artikel 1576 e.v. BW 
met elkaar vergeleken 

1576 e.v. BW WAS WCGK 

1. Noi men voor advertenties 30, lid 1 43, lid 2 
2. Prospectusplicht - - 43, lid 1 
3. Kassastorting — 33, lid 2 51 
4. Colportage - 23--29 26a 
5. Verbod kosten niet ingewilligde 
aanvrage - - 44 
6. Inlichtingenformulier - 32 — 
7. Provisieverbod bemiddelaar - — 42, lid 1 
8. Akte-vereisten 1576j 35, lid 1 27, lid 1 
9. Meetekenen echtgen(o)ot(e) 87 BW _ _ 
10. Uitbetalingstermijn - - 30 
11. Verbod verzwaring overeen-
komst — _ 33 
12. Verbod koppelverkoop - - 3 1 , lid 1, sub c 
13. Directe opeisbaarheid 1576c, lid 1 3 1 , lid 2, sub 1 
14. Verbod wissels, cheques e.d. — — 34, lid 2 
15. Buitenlandse kredietgever - - 38 
16. Verbod looncessie 1576i en 1576g — 3 1 , lid 1, sub d 
17. Verbod domiciliekeuze 1576k — 3 1 , lid 1, sub f 
18. Maximumtarief — 33, lid 1 40 
19. Vertragingsvergoeding - — 48, lid 1, sub c 
20 Renterestitutie bij vervroegd 
aflossen 1576e — 48, lid 1, sub c 
2 1 . Kosteloze eindspecificatie - - 39 
22 Verbod zakelijke zekerheden — — 3 1 , lid 1, sub e 
23. Regeling executie zakelijke 
zekerheid 1576r, 1576w, 

1576x 
— — 

24. Boetebedingen 1576b - — 
25 Ingebrekestelling 1576d en 1576q — 3 1 , lid 2, sub 1 ' 
26. Overdracht van rechten 15761, lid 2 — — 
27. Nietigheden - 40 31 , 35 
28 Eenvoudige procedure 125g e.v. Rv - -

Ad 1: Artikel 4 van de Uitvoeringbeschikking WAS, gebaseerd op 
artikel 30 WAS (Stcrt. 1984, 79) en artikel 4 van het krachtens artikel 43 
WCGK vastgestelde regeling inzake prospectussen en andere wijzen van 
aanbieding van kredieten, het Besluit Kredietaanbiedingen en -akten 
(Stcrt. 1 983, 211) bevatten voorschriften om onvolledigheid van adver-
tenties tegen te gaan. 

Ad 2: Artikel 43, eerste lid, WCGK en artikel 3 van de daarop gebaseerde 
regeling, die hierboven ter sprake kwamen, verplichten de kredietgever 
tot het kosteloos verkrijgbaar stellen van een prospectus, dat de potentiële 
kredietnemer enig inzicht dient te geven in de verplichtingen die hij 
aangaat. Dit voorlichtingsinstrument ontbreekt in de andere wetten. 

Ad 3: Artikel 33, tweede lid, WAS kent een verplicht voorgeschreven 
eerste betaling van minimaal 20 procent van de verkoopprijs op afbetaling. 
Op grond van artikel 51 WCGK geldt een koninklijk besluit van 19 maart 
1976 (Stb. 421), dat beoogt te voorkomen dat deze zogenaamde 
kassastorting met een persoonlijke lening wordt gefinancierd. 

Ad 4: De op 1 augustus 1975 in werking getreden Colportagewet (Stb. 
1973, 438) deed de artikelen 23-29 WAS vervallen. Artikel 5 Colportage^ 
wet bepaalt dat het verboden is om zonder inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel als afbetalingscolporteur werkzaam te zijn, terwijl artikel 6 
kredietcolportage zonder meer verbiedt, met als gevolg dat het dienover-
eenkomstige artikel 26a WCGK geschrapt kon worden. Het onderscheid 
afbetalings /kredietcolportage is terug te voeren op dat tussen afbeta-
lingstransactie (WAS) en overeenkomst van kredietverlening (WCGK). 

Ad 5: Artikel 44 WCGK verbiedt kredietgevers en bemiddelaars om 
kosten in rekening te brengen terzake van niet-ingewilligde aanvragen. 
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Ad 6: Artikel 32 WAS biedt de mogelijkheid om een inlichtingenformulier 
verplicht te stellen, maar een algemene maatregel van bestuur terzake is 
nooit uitgevaardigd. 

Ad 7: Artikel 42, eerste lid, WCGK verbiedt de bemiddelaar aan de 
kredietnemer kosten in rekening te brengen terzake van zijn werkzaamhe-
den. Omdat een soortgelijke bepaling in de WAS ontbreekt, kan de 
kredietnemer bij afbetalingstransacties wèl verplicht worden provisie aan 
de bemiddelaar te betalen. 

Ad 8: De in, onderscheidenlijk ingevolge genoemde artikelen gestelde 
inhoudelijke eisen aan de akte lopen onderling zeer uiteen. 

Ad 9: Artikel 87, boek 1, BW bevat de verplichting tot medewerking 
van beide echtgenoten voor afbetalingskopen ten behoeve van de 
huishouding, indien zij een gemeenschappelijke huishouding hebben. In 
het wetsvoorstel ter aanpassing van de boeken 1 en 2 in verband met de 
invoering van de boeken 3-6 van het nieuw BW (Kamerstukken II, 
1982-1 983, 1 7 725, nrs. 1-3) is voorgesteld dit artikel te incorporeren in 
artikel 88, onder uitbreiding van de werkingssfeer tot afbetalingstransacties 
in de zin van de WAS. Voor geldkrediet bestaat geen wettelijke verplichting 
tot mede- ondertekening van de echtgenoot. 

Ad 10: Artikel 30 WCGK verplicht de kredietgever uiterlijk binnen 10 
dagen de geldsom die in het contract is genoemd aan de kredietnemer uit 
te betalen. Komt hij deze verplichting niet na, dan stelt de kredietgever 
zich bloot aan administratieve sancties. 

Ad 11: Slechts de WCGK verbiedt de kredietgever eenzijdig de 
verplichtingen van de kredietnemer uit de kredietovereenkomst te 
verzwaren (artikel 33). 

Ad 12: Artikel 31 , eerste lid, onder c, WCGK verklaart bedingen, 
waarbij de kredietnemer zich verplicht tot het aangaan van een andere 
overeenkomst, nietig. Hiermee is beoogd koppelverkoop van krediet en 
met name verzekeringen tegen te gaan. Dit verbod geldt slechts voor 
geldleningen die onder de WCGK vallen. 

Ad 13: De beide genoemde artikelen reguleren op geheel verschillende 
wijze de gevolgen van het opeisbaarheidsbeding. Artikel 31 , tweede lid, 
WCGK gaat het verst; het noemt limitatief de gronden die kunnen leiden 
tot onmiddellijke opeisbaarheid, terwijl artikel 1 576 c, eerste lid, BW 
alleen betrekking heeft op vervroegde opeisbaarheid bij achterstallige 
betaling. Buiten de werkingssfeer van dit artikel is directe opeisbaarheid 
onbeperkt toegestaan bij koop op afbetaling. 

Ad 14: Het is bij WCGK-kredieten niet toegestaan ter zake van krediet-
overeenkomsten wissels, orderbriefjes of cheques uit te geven, zo 
bepaalt artikel 34, tweede lid, WCGK. De ratio hiervan is dat men deze 
vorm van extra zekerheid voor de kredietgever ongewenst vond. Buiten 
het geldingsbereik van de WCGK is bedoelde uitgifte wel toegestaan. 

Ad 15: De WCGK biedt in artikel 38 enige bescherming aan in Nederland 
woonachtige kredietnemers die vanuit dit land krediet hebben aangevraagd 
bij een buiten Nederland gevestigde kredietgever. 

Ad 16: De beide regelingen van de looncessie verschillen aanzienlijk. 
Artikel 3 1 , eerste lid, onder d, WCGK verbiedt de looncessie zonder 
meer, terwijl artikel 1 576f slechts een verbod behelst voorzover de 
looncessie de normale afbetalingsverplichtingen te boven gaat. Daarnaast 
zijn ook de algemene grenzen tot waar looncessie is toegestaan van 
toepassing, zie artikel 1638g, tweede lid, BW. 

Ad 17: Beperking van domiciliekeuze geldt zowel voor de geldlening 
onder de WCGK als voor huurkoop (niet voor de gewone koop op 
afbetaling). De WCGK gaat in artikel 3 1 , eerste lid, onder f, weer het 
verst: ieder beding waarbij de kredietnemer domicilie kiest, is nietig. De 
huurkoopregeling staat het beding wel toe als de huurkoper verhuist naar 
een andere gemeente dan die waar hij ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst woonachtig was. 

Ad 18: De WCGK kent een stringente maximale kredietvergoedingsre-
geling op grond van artikel 40. Artikel 33, eerste lid, WAS biedt wel de 
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mogelijkheid om maximumvergoedingen voor afbetalingstransacties vast 
te stellen bij algemene maatregel van bestuur, maar van deze bevoegdheid 
is nooit gebruik gemaakt, zodat voor het afbetalingsgedeelte van de 
markt geen prijsbeperkingen gelden. 

Ad 19: Omdat voor geldkrediet een maximumtarief geldt (zie bij 18), is 
het nodig een aanvullende regeling te geven voor de vergoeding die de 
kredietgever mag bedingen wanneer de kredietnemer achterstallig is. 
Artikel 48, eerste lid, onder c, WJGK biedt de wettelijke basis voor die 
regeling, die laatstelijk gewijzigd is bij besluit van 1 5 juni 1983 (Stcrt. nr 
115). Voor koop op afbetaling geldt geen specifieke regeling, de rechter 
kan met behulp van de onder 24 genoemde algemene matigingsbevoegd-
heid optreden tegen excessieve vertragingsrente. Overigens kan bij koop 
op afbetaling ook de wettelijke rente van artikel 1286 BW bedongen 
worden. 

Ad 20: Voor het geval dat de kredietnemer eerder aflost dan is over 
eengekomen, kennen zowel de WCGK als artikel 1576e BW hem een 
recht op restitutie van een deel van de rente toe. De laatste regeling geldt 
alleen voor vervroegde aflossing van het totale verschuldigde bedrag en 
staat 5% toe over iedere vervroegd afgeloste termijn. De beschikking 
krachtens artikel 48, eerste lid, onder c, WCGK kent een genuanceerder 
en voor de consument billijker systeem. 

Ad 21: Bij het einde van de kredietovereenkomst heeft de kredietnemer 
recht op een kosteloze eindafrekening, zo bepaalt artikel 39 WCGK. 

Ad22: In het Besluit aanwijzing zekerheden van 19 maart 1976 (Stb. 
420), gebaseerd op artikel 31 , eerste lid, onder e, WCGK zijn auto's, 
pleziervaartuigen, caravans, bedrijfsgoederen en onroerende goederen 
(bij looptijden van 5 jaar of langer en bij bedragen groter dan f 1 5 000) 
aangewezen als zaken die in afwijking van het algemene verbod als 
zakelijke zekerheid mogen worden medeverbonden. Voor huurkoop 
gelden geen beperkingen ter zake. Artikel 1 576p, tweede lid, staat het 
verlengde eigendomsvoorbehoud toe, doch uitsluitend voor later aange-
gane schulden. 

Ad 23: De executie van de zakelijke zekerheid is in het kader van de 
WCGK niet gereglementeerd, terwijl de artikelen 1 576r, 1 576w en 1 576x 
een bepaalde procedure voorschrijven die in de artikelen 490a tot en met 
490d Rv is uitgewerkt. 

Ad 24: Artikel 1 576b, tweede lid, verleent de rechter de algemene 
bevoegdheid boetebedingen in koop op afbetalingscontracten te matigen 
ingeval van wanprestatie door de koper op afbetaling. In het kader van de 
WCGK is voor boetebedingen, naast bedingen ten aanzien van de in 
artikel 40 en 41 van die wet genoemde kosten, geen plaats. 

Ad25: Artikel 3 1 , tweede lid, ten eerste, WCGK schrijft ingebrekestelling 
voor bij achterstallige betaling in geval van vervroegde opeisbaarheid, 
terwijl artikel 1576d en 1576q hetzelfde bepalen bij boetebedingen, 
directe opeisbaarheid, en in geval van ontbinding en teruggave bij 
huurkoop. 

Ad 26: Artikel 15761, tweede lid, bepaalt dat vervreemding van de 
huurkoopzaak door de huurverkoper niet ten nadele van de huurkoper 
werkt. De WCGK kent niet zo'n beschermende bepaling aangaande 
overdracht van rechten door de kredietgever. 

Ad27: De artikelen 31 en 35 WCGK bevatten duidelijke nietigheids- en 
vernietigbaarheidsbepalingen. Artikel 40, eerste lid, WAS bepaalt 
daarentegen dat overtreding van de wet geen (ver(nietig(baar)heid van de 
overeenkomst tot gevolg heeft. Voor de artikelen 1576 e.v. BW geldt de 
algemene nietighedenleer van het burgerlijk recht. 

Ad 28: De artikelen 1 25g e.v. Rv schrijven een eenvoudige verzoek-
schrift-procedure voor bij huurkoop. Voor gewone afbetalingskoop, 
WCGK-kredieten en andere WAS-transacties dan huurkoop gelden de 
gebruikelijke procedureregels. 
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Uit dit overzicht blijkt dat de verschillende wetten onderling uiteenlo-
pende eisen aan het produkt krediet stellen. In de eerste plaats is er 
zelden sprake van een regeling in alle wetten voor bepaalde onderdelen 
van de verschillende kredietvormen, maar ook als dat wèl het geval is, 
betekent dit allerminst dat de regelingen ook inhoudelijk hetzelfde zijn. 
Integendeel, zij lopen altijd uiteen, en soms in niet onbelangrijke mate. Dit 
is voor de aanbieders van krediet, voor wie de persoonlijke lening en het 
financieringskrediet onderling verwisselbare financieringsvormen zijn, 
lastig en kostbaar, zeker omdat er afbakeningsproblemen bestaan bij de 
gefinancierde koopovereenkomsten. 

Voor de consumenten zijn er eveneens nadelen verbonden aan dit 
weinig consistente geheel van regels. In de eerste plaats is de beoogde 
bescherming veelal niet effectief, omdat de kredietgever kan uitwijken 
naar een andere vorm indien hij meent dat de bescherming belemmerend 
voor hem werkt. De kassastorting (verplichte eerste betaling) is daarvan 
het bekendste voorbeeld. Volgens de WCGK is het niet toegestaan met 
een persoonlijke lening de kassastorting te betalen, maar in de praktijk 
blijkt dat deze bepaling gemakkelijk kan worden ontdoken, waardoor van 
het instrument kassastorting, bedoeld om overcreditering tegen te gaan, 
niet veel terecht is gekomen. 

Ook het maximumtarief kan ontweken worden. Als de kredietgever het 
risico te groot acht in relatie tot het WCGK-maximum, of als hij zakelijke 
zekerheid wil bedingen buiten de sfeer van het Besluit aanwijzing 
zekerheden, kan hij de consument naar huurkoop- of financieringskrediet 
verwijzen, omdat hij dan vrij is in de prijsstelling en vrijwel onbeperkt 
zekerheden kan bedingen. Deze overwegingen zijn mutatis mutandis ook 
van toepassing op de overige beschermingsinstrumenten. Zijn deze bij 
een bepaalde krediettransactie bezwaarlijk voor de kredietgever, dan kan 
hij deze omzeilen door een andere vorm te kiezen. Het behoeft weinig 
betoog dat dit vanuit een oogpunt van rechtszekerheid en gelijkheid niet 
te rechtvaardigen is. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op een verschil in de algemene 
voorwaarden die gelden voor de verschillende kredietvormen. Als gevolg 
van het hierna te bespreken strikte regime dat de WCGK kent voor te 
bezigen contractsvoorwaarden, alsmede van het ter zake uitgeoefende 
toezicht, hanteren WCGK-vergunninghouders in het algemeen veel 
overzichtelijker standaardcontracten dan bij huurkoop het geval is. In 
wetenschappelijk onderzoek' naar representatieve algemene voorwaarden 
bij huurkoop is erop gewezen dat: 

- er geen sprake is van een evenwichtig geheel van de onderling 
samenhangende rechten en plichten; 

- er gebruik wordt gemaakt van juridische ficties die de economische 
werkelijkheid maskeren; 

- de positie van de afbetalingsleverancier onbevredigend is geregeld, 
want deze kan vrijwel straffeloos wanprestatie plegen; 

- de wettelijke rechten van de consument onvoldoende uit het contract 
blijken; 

- verreweg de meeste contracten slecht leesbaar en nodeloos ingewik-
keld zijn. 

2.1.2. Administratiefrechtelijke verschillen 

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, bevatten de verschillende wetten 
nogal uiteenlopende instrumenten om de consument te beschermen. 
Thans onderwerpen wij de administratiefrechtelijke verschillen aan een 
nadere beschouwing. 

2.1.2.1. Vergunningstelsel voor kredietverstrekkers 
N Huis: Consumentenkrediet, diss Er bestaat een discrepantie tussen de gronden waarop een vergumning 

Utrecht 1981, hoofdstuk 2, deel II. aan kredietgevers kan worden geweigerd in de WAS en de WCGK. Artikel 
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16, eerste lid, onder c, WAS geeft als weigeringsgrond «gegronde reden 
om aan te nemen, dat de betrokken onderneming niet voldoende deskundig 
zal worden geleid» terwijl tevens een eigen vermogenseis van f 100 000 is 
gesteld (artikel 16, eerste lid, onder d, in samenhang met artikel 4 
Uitvoeringsbesluit WAS). Vergelijkbare gronden worden node gemist in 
het corresponderende artikel 13 van de WCGK, nu op grond van deze wet 
niet voorkomen kan worden, dat kleine kredietgevers, die slechts enkele 
kredieten per jaar afsluiten, een vergunning krijgen en behouden, waarmee 
zij zich aan het publiek als WCGK-vergunninghouder kunnen presenteren. 

De WAS kent voorts een inschrijvingsplicht voor afbetalingshandelaren, 
doch de WCGK kent niet een vergelijkbaar regime voor bemiddelaars. 

2.1.2.2. Verantwoordelijke ministers; toezicht 
Vanwege de relatie met de armenzorg en de maatschappelijke dienst-

verlening ressorteerde de Geldschieterswet onder de Minister van CRM. 
De uitvoering van de WCGK ressorteerde aanvankelijk eveneens onder 
die minister en vervolgens (tot voor kort) onder de Minister van WVC. 

De WCGK-vergunninghouders zijn aan een strikt repressief toezicht 
onderworpen. Regelmatig worden de tarieven, de andere kredietvoorwaar-
den en de prospectussen gecontroleerd, terwijl meer dan eens toepassing 
is gegeven aan de aanwijzingsbevoegdheid op grond van artikel 19 om 
overtredingen van de wet tegen te gaan. Dit stringente toezicht is te 
begrijpen vanuit de sterk sociale doelstellingen van de WCGK, die 
overigens geëvolueerd zijn in de loop van de tijd. Deze wet kent een 
verdergaande regeling dan de WAS op dit punt. 

Het toezicht op grond van de WAS, dat wordt uitgeoefend door het 
Ministerie van Economische Zaken, is veel globaler van aard. Toen de 
Colportagewet in werking trad, is artikel 2, tweede lid, WAS toegevoegd 
en werd een nadere omschrijving van het begrip «misbruik» gegeven, te 
vergelijken met de in artikel 19, eerste lid, onder b, en artikel 20, ten 
zesde, WCGK vervatte betamelijkheidsnorm. Anders dan bij de toepassing 
van deze laatste wet is in het kader van het WAS-toezicht aan concrete 
invulling van «misbruik» geen inhoud gegeven, hoewel artikel 2, vierde 
lid, hiervoor de mogelijkheid biedt. Ook aan andere delegatiebepalingen 
die de WAS kent is geen toepassing gegeven (aanwijzing diensten, 
maximumtarieven). 

Het bedrijfseconomisch toezicht uit hoofde van de WTK door De 
Nederlandsche Bank NV. strekt tot bescherming van de crediteuren. De 
sparende consument ondervindt daarbij bovendien de extra bescherming 
van de collectieve garantieregeling. De lenende consument ontleent aan 
de WTK geen bijzondere bescherming. Wel dienen de WTK-instellingen 
zich te houden aan de WCGK-maximumtarieven omdat anders de 
mogelijkheid bestaat dat zij onder die wet worden gebracht (artikel 3, 
tweede lid, WCGK). 

Dit onderling sterk uiteenlopen van het toezicht is niet langer te 
rechtvaardigen. Er zal een eenduidig toezicht moeten komen dat gelijkelijk 
geldt voor alle kredietgevers. De branche moest zich tot voor kort op 
twee instanties oriënteren en voor delen van het consumentenkrediet 
gelden verschillende regimes. Dit is niet functioneel meer in de huidige 
omstandigheden. 

Vanuit een oogpunt van efficiënte taakvervulling door de overheid is het 
eveneens gewenst dat aan de versnippering van toezicht en beleid een 
einde wordt gemaakt. De ervaring met het tot stand brengen van een 
uniforme regeling inzake het effectieve kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis, zowel voor WAS- als WCGK-kredieten, heeft geleerd dat in veel 
opzichten dubbel werk is gedaan op de Ministeries van Economische 
Zaken en van WVC en dat de onderlinge afstemming van beleid de 
nodige interne coördinatielasten heeft gevergd. Dit geldt in nog veel 
sterkere mate voor de onderlinge afstemming van het toezicht op grond 
van de WAS en WCGK. In aansluiting op het toedelen van de primaire 
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verantwoordelijkheid voor de WCK aan de Minister van EZ is de uitvoering 
van de WCGK van WVC overgebracht naar EZ (koninklijk besluit van 27 
juni 1984, Stb. 316). 

2.1.2.3. Administratief beroep 
Tegen beslissingen op grond van de WCGK staat kroonberoep open, 

zie onder andere de artikelen 16 en 21 , terwijl het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven in artikel 10a WAS als beroepsinstantie is aange-
wezen ter zake van overheidsbeslissingen op grond van die wet. Het 
kroonberoep omvat behalve een rechtmatigheids- ook een doelmatigheids-
toetsing, terwijl er ook overigens in dit verband niet wenselijke verschillen 
zijn tussen beide rechtsgangen. 

2.1.2.4. Adviescommissies 
De WCGK kent een adviescommissie op grond van artikel 54. Deze 

commissie is als gevolg van de advisering over de vrij frequente wijzigingen 
van uitvoeringsmaatregelen intensief betrokken geweest bij het beleid 
rond de uitvoering van deze wet. Dit kan niet gezegd worden van de 
Commissie Uitvoeringsvoorschriften WAS op grond van artikel 3, tweede 
lid, onder andere omdat op grond van die wet veel minder wijzigingen van 
uitvoeringsmaatregelen tot stand zijn gekomen en evenmin van de 
Adviescommissie Afbetaling en Colportage (artikel 9 en 9a WAS). 

2.1.3. Werkingss teer 

2.1.3.1. Definities 
Bij vergelijking van de definities van de overeenkomsten die de diverse 

wetten beogen te omvatten, blijken de navolgende verschillen: 

1576 e.v. BW WAS WCGK 

1. Grensbedrag 5, lid 4 Uitv. besluit 1 , lid 1, onder e 
2. Minimumduur contract 1,suba, j° 2 — 

Uitv. besluit 
3. Aantal termijnen 1576, lid 1 1, sub a j° 33 
4. Diensten 1576, lid 1 1, sub a -
5. Onroerend goed 1576, lid 3 l . s u b a — 
6. Professionele kredietgever — 1,sube 1, lid 1, onder a 

Ad 1. Alleen de WCGK kent een max/mt/mgrensbedrag; deze wet is 
van toepassing op kredieten tot f40000. Het Uitvoeringsbesluit WAS 
(Stb. 1963, 547) kent in artikel 5, vierde lid, een minimumgrens: voor 
afbetalingstransacties beneden f 1000 is geen kassastorting vereist. 

Ad 2. De WAS is niet van toepassing op contracten van kortere duur 
dan drie maanden en ook niet op huurovereenkomsten van kortere duur 
dan een half jaar. Hypotheek kan ingevolge het Besluit aanwijzing 
zekerheden (Stb. 1976, 420) slechts gegeven worden ter zake van 
kredietovereenkomsten met een looptijd van ten minste 5 jaar; voor het 
overige kennen WCGK noch BW een minimumduur van de overeenkomst. 

Ad 3. Terwijl de WCGK in het geheel geen aantal terugbetalingen 
noemt als kenmerk van de kredietovereenkomst, spreekt artikel 1 576 BW 
van twee of meer termijnen en impliceren de beide artikelen uit de WAS 
in hun onderlinge samenhang dat van tenminste drie betalingen sprake 
moet zijn. 

Ad 4. De artikelen 1576 e.v. zijn van toepassing op lichamelijke en 
onlichamelijke zaken. De WAS kent in het definitie-artikel de mogelijkheid 
om bij algemene maatregel van bestuur diensten aan te wijzen, maar 
omdat daarvan geen gebruik is gemaakt, geldt deze wet slechts voor 
roerende lichamelijke zaken. 

Ad 5. De WAS is niet van toepassing op onroerende zaken. Hetzelfde 
geldt, op grond van artikel 1576, derde lid, BW, voor de artikelen inzake 
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koop op afbetaling uit het BW. Voor huurkoop van onroerend goed geldt 
sinds 1973 de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed (Stb.289). De 
WCGK kent een regeling met betrekking tot zekerheden, artikel 38, eerste 
lid, onder e. Sinds de wijziging van het hierop gebaseerde Besluit 
aanwijzing zekerheden in 1979 is het toegestaan onroerend goed als 
zekerheid mee te verbinden, indien de looptijd van de kredietovereenkomst 
langer is dan vijf jaar en de kredietsom meer dan f 15 000 bedraagt. 

Ad 6. De artikelen 1576 e.v. zijn ook van toepassing op transacties 
tussen particulieren. In de WAS en de WCGK is bepaald dat de afbeta-
lingsfinancier, respectievelijk de kredietgever bedrijfsmatig, respectievelijk 
beroeps- of bedrijfsmatig moet handelen, wil de wet van toepassing zijn. 

Ook dit overzicht laat verschillen zien, die niet goed te verdedigen zijn, 
gelet op de grote mate van uitwisselbaarheid van de juridische vormen. 

2.1.3.2. Toepasselijkheid op kredietverlening aan bedrijven 
Analyse van het bestaande recht leert dat de wetgever er niet helemaal 

in geslaagd is de definities zodanig te redigeren dat uitsluitend consu-
mentenkrediet eronder valt. 

De artikelen 1576 e.v. BW kennen geen andere beperking van de 
werkingssfeer dan het hierboven, ad 5, vermelde artikel 1 576, derde lid. 
De persoon van de koper op afbetaling is niet relevant voor de werkings 
sfeer. Dit betekent dat op huurkooptransacties met bedrijven deze 
artikelen van toepassing zijn, wanneer er sprake is van roerende zaken. 
Onder omstandigheden kan op deze wijze ook leasing van bedrijfsmiddelen 
onder artikel 1576 e.v. vallen. 

Artikel 4, eerste lid, onder a, WAS bepaalt dat die wet niet van toepassing 
is op «zaken, die naar hun aard uitsluitend in de uitoefening van een 
bedrijf of een zelfstandig uitgeoefend beroep plegen te worden gebruikt 
of verbruikt». Voor zaken die zowel produktief als consumptief kunnen 
worden aangewend, geldt de WAS dus wel. De koop op afbetaling door 
een bedrijf van personenauto's voor de vertegenwoordigers valt onder de 
WAS. In een dergelijke situatie bestaat echter aan consumentenbescher-
ming geen behoefte. Artikel 4, eerste lid, onder b, WAS bepaalt voorts, 
dat indien een ondernemer als afnemer optreedt en de betrokken zaken in 
de uitoefening van een bedrijf weder verkoopt, de wet niet op hem van 
toepassing is. 

Buiten het grensbedrag van f40 000 van artikel 1, eerste lid, kent de 
WCGK geen relevant criterium voor de uitzondering van bedrijfskredieten. 
Het grensbedrag werkt onvoldoende onderscheidend: kredietverlening 
aan bedrijven tot een bedrag van f40 000 valt onder de WCGK. 

2.1.3.3. Onderlinge afbakening WAS en WCGK 
In het systeem van de WAS is in artikel 1, onder e, de verhouding tot 

de WCGK als volgt geregeld: afbetalingsfinancier is degene die anders 
dan als kredietgever in de zin van de WCGK aan afbetalingstransacties 
deelneemt als de onder a bedoelde derde partij. Deze laatste is degene 
die met de afbetalingsleverancier samenwerkt. Destijds vormden geld- en 
goederenkrediet gescheiden markten en samenwerking tussen leveranciers 
en geldschietbanken kwam niet voor. Dus was het begrijpelijk hiervoor 
twee afzonderlijke wetten uit te vaardigen. Door de hiervoor, onder 1.2., 
beschreven branchevervaging is dit thans niet meer het geval. Vrijwel alle 
kredietgevers verstrekken thans geldkrediet èn goederenkrediet, met als 
gevolg dat zij onder zowel het regime van de WCGK als onder dat van de 
WAS vallen. Gedurende een aantal jaren heeft de branche dit ondervangen 
door de ondernemingen in een WAS- en een WCGK-dochter te splitsen. 
Dit bracht organisatorische kosten met zich mee en vergrootte de 
ondoorzichtigheid van de markt. De laatste tijd komt men hier weer op 
terug en vraagt men voor één onderneming zowel een WAS- als een 
WCGK-vergunning aan. Hierdoor is het dubbele toezicht, dat de wetgever 
wilde vermijden, toch realiteit geworden. Voor de branche is dit tijdrovend, 
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kostbaar en omslachtig. Voor de toezichthoudende instanties doet zich 
een vrijwel onoplosbare problematiek voor, omdat de begrippen «afbeta-
lingstransactie» uit de WAS en «kredietovereenkomst» uit de WCGK 
onderling niet goed zijn af te bakenen bij de zogenaamde twee- en 
driepartijenh uurkooptransacties. 

2.1.4. Conclusies 

Uit het voorgaande blijkt dat er tussen de besproken wetten allerlei niet 
gerechtvaardigde verschillen bestaan, die weggenomen moeten worden. 
Dit is mogelijk door de elementen, die ook voor de huidige tijd gewenst 
zijn vanuit een oogpunt van consumentenbescherming, op alle krediet-
soorten van toepassing te doen zijn. Tegelijkertijd dienen maatregelen, 
die niet te handhaven zijn vanwege de verwisselbaarheid van geld- en 
goederenkrediet, geschrapt te worden. Dit laatste geldt met name voor 
de kassastorting. 

Te verwachten valt dat een uniform regime en instrumentarium niet 
alleen de bescherming van de consument, maar ook het belang van de 
kredietgever zal dienen. De laatste wordt bevrijd van allerlei, onder meer 
juridische, problemen, terwijl het de duidelijkheid en voorspelbaarheid 
van wat rechtens geldt bevordert, als een eenduidig en afgewogen 
wettelijk regime van toepassing is. 

2.2. Blijvend belang van wetgeving 

2.2.1. Problematische schuldsituaties 

In paragraaf 2.1 zijn inconsistenties in de huidige wetgeving gesignaleerd 
die leiden tot ongelijke behandeling van kredietgever en consument, ook 
in gelijke situaties. In dit onderdeel zal aandacht worden besteed aan een 
ander belangrijk probleem op de onderhavige markt, namelijk de financiële 
moeilijkheden waarin consumenten, mede tengevolge van kredietneming, 
terecht kunnen komen. Na een uiteenzetting van de resultaten van een 
onderzoek uit 1982 naar de aard en omvang van de bedoelde problemen 
zal het belang aangetoond worden van enige specifieke beleidsinstrumen-
ten ter voorkoming van zulke problemen. 

2.2.2. Aanleiding tot een onderzoek inzake problematische schuldsituaties 

Geluiden in de media en vanuit de economische en maatschappelijke 
hulp verlenende sectoren duiden erop dat het aantal consumenten dat 
mede ten gevolge van kredietneming in financiële problemen verkeert, 
een zorgwekkende omvang heeft aangenomen. Aan te nemen is dat een 
deel van de problemen is toe te schrijven aan factoren die buiten de 
beïnvloedingssfeer van de betrokken individuele marktpartijen zijn 
gelegen. Zo leidt bijvoorbeeld de volumegroei van het consumentenkrediet, 
onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, tot een toeneming van 
het aantal personen dat in financiële moeilijkheden geraakt. Een soortgelijke 
factor van belang is de richting waarin de algemene economische situatie 
zich beweegt in relatie tot de verwachtingen die de kredietgever en 
kredietnemer daaromtrent koesteren. Indien, zoals in de beginperiode van 
de recente recessie mogelijk het geval is geweest, de economische 
ontwikkeling ongunstiger blijkt te zijn dan de verwachtingen diehaan-
gaande, kan dat leiden tot een relatief grotere omvang van problematische 
schuldsituaties dan anderszins het geval zou zijn geweest. De niet 
autonome factoren welke kunnen leiden tot zulke situaties liggen besloten 
in het handelen van de betrokken marktpartijen. Problematische schuldsi-
tuaties kunnen ontstaan, indien de kredietgever op basis van de hem 
bekende gegevens omtrent de aanvrager redelijkerwijs kan vermoeden 
dat (extra) kredietverlening de laatste in moeilijkheden brengt en niettemin 
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tot kredietverlening overgaat, dan wel onvoldoende gegevens omtrent de 
kredietwaardigheid aan zijn beslissing ten grondslag legt. 

De oorzaak van bovenbedoelde problemen kan ook gelegen zijn bij de 
kredietnemer zelf, namelijk indien deze de beslissing om krediet te nemen 
niet voldoende heeft overwogen of er zich ingrijpende veranderingen in 
zijn persoonlijke leefomstandigheden voordoen. Met het oog op de 
verschillende mogelijke oorzaken zal in het vervolg dan ook gesproken 
worden van een problematische schuldsituatie, te definiëren als «een 
situatie waarin een (consumptie-)huishouding niet meer in staat is aan 
zijn financiële verplichtingen te voldoen». In deze definitie blijven de 
mogelijke oorzaken buiten beschouwing. 

In het kader van het beleid en de regelgeving inzake consumentenkrediet 
zijn met name de hier genoemde niet autonome factoren van betekenis. 
Ten einde een inzicht te verkrijgen in de omvang, de oorzaken en de 
gevolgen van problematische schuldsituaties heeft de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA), in 
samenwerking met andere instituten en op verzoek van de overheid en 
van het kredietverlenende bedrijfsleven, onderzoekingen verricht. De 
resultaten daarvan zijn in enkele rapporten gepubliceerd1. 

2.2.3. Resultaten van het SWOKA-onderzoek 

«Ja, nee, geen lening», SWOKA-onder 
zoeksrapport no. 17, delen 1 en 2, Den Haag 
1982. 

«Consumptief krediet: secundaire analyse 
ten behoeve van de Coördinatiecommissie 
consumptief krediet», SWOKA-interimrap 
port no. 25, Den Haag 1984. 
' De begrippen problematische schuldsitua-
tie en betalingsachterstand zijn niet syno 
niem. De laatste is een belangrijke doch 
geen exclusieve factor om te bepalen of er 
sprake is van het eerste. 

Het SWOKA-onderzoek heeft betrekking op gegevens uit 1980 welke 
zijn betrokken van de Stichting Bureau Krediet-Registratie (BKR). Dit 
laatste houdt in dat schuldposities bij nutsbedrijven, postorderbedrijven 
(deze waren toentertijd nog niet bij het BKR aangesloten) en hypothecaire 
kredieten, structurele debetposities op betaalrekeningen bij banken en 
giro, alsmede huur- en belastingschulden, buiten beschouwing gebleven 
zijn. 

Het onderzoek wijst uit dat het aantal consumenten dat (in 1980) in 
een problematische schuldpositie verkeerde ongeveer 54000 bedroeg. 

De belangrijkste oorzaken van het optreden van problematische 
schuldsituaties zouden volgens SWOKA zijn de zogenoemde institutionele 
factoren die de handelingen en gedragingen van de kredietgever jegens 
de consument omvatten; voorbeelden zijn de wijze van voorlichting, 
produktpresentatie, werving en het kredietacceptatiebeleid. Het onderzoek 
heeft de volgende statistische samenhangen aangetoond: 

- naarmate een consument een groter aantal krediettransacties heeft 
gesloten wordt de kans op een problematische schuldsituatie groter; 

- bij consumenten die een krediettransactie via een bemiddelaar 
hebben gesloten komt een betalingsachterstand2 anderhalf maal vaker 
voor dan bij consumenten die direct met de kredietgever een transactie 
sluiten; 

- als de kredietgever de kredietwaardigheid van de aanvrager toetst 
aan de hand van objectieve maatstaven (de zogenaamde creditscore 
methoden) is de kans op een problematische schuldsituatie kleiner dan in 
geval zulke toetsing plaatsvindt op grond van subjectieve maatstaven; 

- bij een verhouding (ratio) van de kredietlasten ten opzichte van het 
inkomen van meer dan 25 procent treedt een zeer sterke stijging op van 
betalingsachterstand. 

Hoewel sociaal-economische en persoonlijkheidsfactoren ook van 
invloed bleken (met name: gebrek aan kennis hebben, maar dit niet bij 
zichzelf onderkennen, wat bij 18 procent van de kredietnemers het geval 
was), komen de onderzoekers tot de conclusie dat de institutionele 
factoren (dat wil zeggen de aan de kredietgever gebonden factoren) de 
belangrijkste zijn in de verklaring van het ontstaan van problematische 
schuldsituaties. Een kredietnemer met één enkel krediet heeft een geringe 
kans dat hij in zo'n situatie komt te verkeren, ook al zijn de kredietnemer-
gebonden factoren (de sociaal-economische en/of persoonlijkheids" en 
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beslissingsgedragfactoren) ongunstig. Als de institutionele factoren 
ongunstig zijn (meer dan één krediet) doch de overige gunstig zijn, is er 
eveneens weinig kans op problemen. Geheel anders ligt het beeld indien 
alle factoren ongunstig zijn. Alsdan is er een grote kans dat een proble-
matische schuldsituatie zal optreden. Ingeval er drie of meer krediettrans 
acties zijn is die kans ruim 50 procent. 

Gevolgen 
De gevolgen van het optreden van problematische schuldsituaties zijn 

onderzocht bij een kleine, niet representatieve groep (40) kredietnemers 
die in zeer ernstige financiële moeilijkheden verkeren en met een gemeen-
telijke kredietbank een schuldregeling (zie paragraaf 1.2.3.2) hebben 
getroffen. Het blijkt dat een problematische schuldsituatie diep ingrijpt in 
het gezinsleven, vanwege de repercussies op de bestedingsmogelijkheden. 
Na verloop van tijd vinden er ernstige sociale en psychologische versto-
ringen plaats. 

Vele respondenten blijken achteraf verwonderd te zijn dat zo gemakkelijk 
krediet is verleend. Voorts is naar voren gekomen, dat de beslissing 
inzake het al dan niet opnemen van krediet door de betrokken respondenten 
wordt gedelegeerd aan de kredietgever. 

2.2.4. Evaluatie van het onderzoek 

Sinds het SWOKA-onderzoek uit 1980 is de economische situatie voor 
velen verder verslechterd. Het lijkt aannemelijk, dat het aantal consumenten 
dat in een problematische schuldsituatie is terechtgekomen in de jaren na 
1980 nog groter is geworden. Een indicatie hiervoor biedt de ontwikkeling 
van de betalingsachterstanden bij het BKR. De achterstand in procenten 
van het aantal lopende kredieten nam in de periode 1978-1983 toe van 7 
tot 11,5. Voor een deel kan deze toename overigens worden verklaard uit 
het feit dat sedert 1980 een aantal schuldcategorieën «negatief» wordt 
geregistreerd, dat wil zeggen alleen bij achterstand. Voorbeelden hiervan 
zijn hypothecaire kredieten en vastgelopen roodstanden. Schuldregelingen 
door GKB's geven eveneens zo'n indicatie: het aantal verrichte schuldre-
gelingen steeg in de periode 1 979-1983 van 6200 tot 8700, terwijl het 
aantal afwijzingen en intrekkingen in dezelfde periode steeg van 2600 tot 
6900. 

Bij het bovenstaande kan nog worden aangetekend, dat het voorzichtiger 
acceptatiebeleid van kredietgevers een remmende factor op de toename 
van de schuldproblematiek is. 

Wat betreft de oorzaken van het optreden van schuldproblemen is het 
SWOKA-onderzoek minder tijdsbepaald dan ten aanzien van de omvang 
ervan. De gevonden verbanden lijken, met name voor wat betreft het 
gedrag van kredietnemers, van een meer structureel karakter. Het 
onderzoek biedt aldus aanknopingspunten voor de regelgeving en 
beleidsvoering inzake consumentenkrediet (zie paragraaf 2.2.5), temeer 
omdat de aangetoonde statistische verbanden veelal tevens de achterlig-
gende oorzakelijke samenhangen kenbaar doen worden. 

2.2.5. Conclusies: regelgeving in relatie tot het SWOKA-onderzoek 

Uit de relaties die het SWOKA-onderzoek aantoont, kan het belang van 
de huidige regelgeving, alsmede de verbetering ervan, worden afgeleid. 
Zoals vermeld is het kredietgeversgedrag een belangrijke factor in de 
verklaring van het optreden van problematische schuldsituaties. Daarmee 
wordt aangegeven dat het volgende van belang is: 

1. Het beïnvloeden van het acceptatiebeleid. Dit vindt zijn beslag in het 
(indirect) beperken van de mogelijkheden van de kredietgever om relatief 
hoge kredietrisico's te aanvaarden c.q. de kredietgever te ontmoedigen 
zulke risico's te aanvaarden. De instrumenten hiertoe zijn: 
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- maximumtarief: door het stellen van een grens aan de in rekening te 
brengen kredietvergoeding wordt tevens een beperking gerealiseerd van 
de risico's die de kredietgever kan aanvaarden. Immers, zulke risico's 
vinden hun weerslag in de prijs van krediet (vergelijk het verzekerings-
principe). Een maximumtarief vigeert van oudsher in de sfeer van het 
consumptief geldkrediet (WCGK), echter niet bij afbetalingskrediet 
(WAS); 

- beperking van zekerheidsstelling: het is noodzakelijk, via het beperken 
van exclusieve verhaalmogelijkheden, het aanvaarden van te grote 
risico's onaantrekkelijk te maken; 

- beperking van opeisbaarheidsbedingen: het stellen van grenzen aan 
de mogelijkheid tot directe opeising over te gaan en beperking van de 
kosten die dienaangaande in rekening gebracht worden, limiteren 
eveneens de aantrekkelijkheid om krediet te verlenen aan aanvragers die 
een hoog risico vertegenwoordigen; 

- een verplichting tot het inwinnen van inlichtingen: kredietgevers 
dienen zich een goed beeld te vormen van de risico's die zij aanvaarden. 
Er moeten genoegzame inlichtingen worden ingewonnen, met inbegrip 
van de BKR- toets; 

- het opnemen van de norm dat gehandeld dient te worden zoals een 
goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan worden 
beschouwd als sluitstuk in dezen; dit laat ruimte voor corrigerend 
optreden als de overige middelen niet voldoende blijken te zijn. 

2. Het oogmerk van het beleid moet zijn niet-professionele aanbieders 
van de markt te weren, met het oog op het voorkómen van problemen bij 
kredietnemers als gevolg van ondeskundigheid van de kredietgever. 

Het kredietnemersgedrag blijkt, naast en in samenhang met het 
kredietgeversgedrag, van belang. In dit kader gaat het om een regeling 
ten aanzien van informatieverstrekking: deze omvat een verplichting tot 
het verstrekken door de kredietgever van een prospectus dat aan bepaalde 
voorwaarden moet voldoen alsmede bepalingen omtrent de inhoud van 
advertenties e.d. Een belangrijk element is de verplichting tot vermelding 
van de prijs van krediet (het effectieve kredietvergoedingspercentage). 

Indien een problematische schuldsituatie is ontstaan, moet veelal een 
schuldregeling worden getroffen. Er moeten regels worden gesteld met 
betrekking tot schuldbemiddeling, ten einde de in financiële problemen 
geraakte consument te vrijwaren van onereuze praktijken. Bij het boven-
staande moet worden aangetekend dat het onderzoek uitwijst, dat een 
belangrijke factor in het kredietnemersgedrag de opstelling van consu-
menten is ten aanzien van het nemen van krediet. Een specifieke regeling 
van het consumentenkrediet kan echter niet de instrumenten omvatten 
die nodig zijn om attitudewijzigingen te bevorderen. Daartoe zijn maatre-
gelen nodig die de aandacht van eerste ondergetekende hebben vanuit 
zijn verantwoordelijkheid voor het algemene consumentenbeleid (budget-
voorlichting, consumenteneducatie). 

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE ASPECTEN VAN DIT WETSVOOR-
STEL 

3 . 1 . Beleidsuitgangspunten en de concretisering daarvan 

Bij integratie van wetgeving past uiteraard allereerst integratie van de 
verschillende beleidsinvalshoeken. Het is de opzet van het onderhavige 
ontwerp om, uitgaande van een geactualiseerde visie op consumenten-
krediet, tot een evenwichtige regeling te komen waarbij aan de diverse 
aspecten van het verschijnsel consumentenkrediet recht wordt gedaan. 
Dit betekent dat doelstellingen van weleer als woekerbestrijding en 
exclusieve bescherming voor de allerzwaksten, worden geherwaardeerd 
in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen die sinds de dertiger 
jaren hebben plaatsgevonden. 
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Consumentenkrediet is een normaal economisch verschijnsel als vele 
andere. Het betreft een financiële dienstverlening die in hoofdzaak door 
een aantal grote aanbieders wordt aangeboden aan grote groepen van de 
bevolking. De hogere middengroepen zijn als gebruikers van krediet 
belangrijker geworden. Er vindt zeker ook tegenwoordig kredietverlening 
aan de lager- en laagstbetaalden plaats, maar zij zijn niet meer als 
vroeger de voornaamste doelgroep van de kredietverstrekkers. 

De consument die krediet wil opnemen, ziet zich voor een aantal 
keuzeproblemen geplaatst. Allereerst dient hij de voor- en nadelen 
daarvan af te wegen ten opzichte van het sparen voor de gewenste 
consumptiemogelijkheid. Heeft hij voor krediet gekozen, dan moet hij 
vervolgens een bepaalde kredietsoort en de hoogte van het krediet 
kiezen, mede in het licht van zijn vrij besteedbare inkomen en zijn fiscale 
positie. Daarna dient hij de kredietgever te vinden die hem tegen de 
gunstigste voorwaarden krediet aanbiedt en ten slotte moet hij bepalen 
of, en zo ja, tegen welke risico's hij zich met het oog op een regelmatige 
aflossing verzekert. Dit alles veronderstelt veel kennis, terwijl de com-
plexiteit nog vergroot wordt door macro-economische factoren als 
inflatie- en rente-ontwikkeling en inkomens- en belastingpolitiek. 

De verslechterde economische situatie is gepaard gegaan met een 
reële inkomensachteruitgang van grote groepen van de bevolking. Om 
ervoor te zorgen dat de consument in die situatie toch nog zoveel 
mogelijk zijn welvaart kan handhaven, was in de regeringsverklaring van 
het vorige kabinet een intensivering van het consumentenbeleid aange-
kondigd. De regering zet het beleid, gericht op versterking van de positie 
van de consument, voort en wil onder meer door goede consumenten-
voorlichting en "bescherming bevorderen dat de consument die dat 
wenst instrumenten krijgt om bewuster te consumeren. De indiening van 
het onderhavige wetsvoorstel is mede een uitwerking van dit standpunt. 

Bij het ontwikkelen van de instrumenten ter realisering van consurr.en-
tenvoorlichting en bescherming is de volgende benaderingswijze 
gekozen. 

Van de aanbieders van krediet, veelal grote commerciële organisaties, 
mag een verantwoorde opstelling verwacht worden, gezien de omvang 
die het consumentenkrediet vooral door hun inspanningen heeft gekregen. 
Geconstateerd kan worden dat het merendeel van het financiële bedrijfs-
leven die verantwoordelijkheid heeft erkend. Zo is mede op initiatief van 
de branche de Stichting Bureau Krediet-Registratie (BKR) tot stand 
gekomen, die zeker niet uitsluitend het eigen belang dient. De branchebe-
langenorganisaties hebben financieel en organisatorisch steun gegeven 
aan het SWOKA-onderzoek dat meer kennis omtrent overcreditering 
beoogde te verschaffen. Recentelijk is de Vereniging van Financieringson-
dernemingen in Nederland (VFN) met een eigen erecode gekomen, nadat 
men eerder alle betrokkenen had weten te verenigen omtrent een 
reclamecode voor krediet. Ook werken de financiële instellingen loyaal 
mee aan de Gedragscode schuldregeling van de Nederlandse Vereniging 
voor Volkskredietwezen (NVVK). Dit zijn voorbeelden die aantonen, het zij 
met waardering gezegd, dat de branche haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid serieus neemt. 

Aan het onderhavige wetsvoorstel ligt, in aansluiting op het voorgaande, 
de visie ten grondslag dat er een kader dient te zijn, waarbinnen krediet-
gevers verantwoord op de markt opereren en consumenten, geruggesteund 
door goede markt- en produktinformatie, op redelijke voorwaarden 
krediet kunnen opnemen. Bij de financiële dienstverlening treft de 
consument veelal grote financiële instellingen aan als marktpartij, 
waarmee hij dikwijls ook nog uit anderen hoofde is verbonden. De 
overheid streeft er naar, ten einde de gelijkwaardigheid tussen beide 
contractpartijen te vergroten, de positie van de consument in juridisch en 
economisch opzicht te versterken. Het doel is een evenwicht te doen 
ontstaan tussen de rechten en plichten van de kredietnemer. Voorop 
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staat niet een maximale bescherming van de consument, aangezien 
hierbij een onevenredig sterke beknotting van de rechten en vrijheden van 
aanbieders zou moeten plaatsvinden. Deze is in het licht van de huidige 
denkbeelden omtrent overheidsingrijpen en de daarmee gepaard gaande 
kosten voor de particuliere sector, ongewenst. Ook voor de consument 
heeft een cumulatie van bescherming overigens bezwaren. De kosten die 
ermee gepaard gaan, moet hij uiteindelijk betalen. Ten slotte moet 
voorkomen worden dat er door te vergaande bescherming minder 
kredietmogelijkheden ontstaan. Het ontwerp heeft als doelstelling een 
optimale bescherming van de consument. Hieronder valt te verstaan dat 
deze, voorzien van relevante kennis, op rationele gronden een kredietbe-
slissing kan nemen, alsmede dat een eventueel verstrekt krediet qua aard 
en omvang past in zijn patroon van inkomsten en uitgaven en op redelijke 
voorwaarden wordt verleend. 

3.2. Deregulering en zelfregulering 

Het spreekt vanzelf dat bij de voorbereiding van het onderhavige 
wetsvoorstel ook de nodige aandacht is besteed aan dereguleringsaspec-
ten. In 1 984 is, zoals reeds in de inleiding van de memorie werd vermeld, 
een ambtelijk concept, dat was opgesteld door de interdepartementale 
Coördinatiecommissie consumptief krediet, onderwerp van discussie 
geweest in de werkgroep-Nicaise. 

In het kabinetsstandpunt over het rapport van de werkgroep werd 
ingestemd met het tot stand brengen van één nieuwe wettelijke regeling 
met betrekking tot het consumentenkrediet op zodanige wijze dat niet 
meer regels gesteld worden dan uit een oogpunt van openbaar belang 
noodzakelijk is. Het kabinet onderschreef dan ook de conclusie van de 
werkgroep, waarin een voorkeur werd uitgesproken voor een vereenvou-
digde versie ten opzichte van het genoemde ambtelijke ontwerp. Dit hield 
met name handhaving in van de tot nu toe in de WCGK gestelde grens 
van f 4 0 0 0 0 in de WCK, waarboven nog wel de verplichting tot het 
vermelden van de effectieve kredietvergoeding dient te gelden. Daarbij 
achtte het kabinet het bij die gelegenheid verantwoord, dat ook hypothe-
caire kredieten tot die grens van f40000 , die immers veelal een con-
sumptief karakter hebben, onder de werking van de regeling zouden 
vallen. Ter zake van de kredietbemiddeling besloot het kabinet dat - in 
afwijking van het ambtelijk concept - vooralsnog niet een registratie van 
kredietbemiddelaars in de WCK dient te worden opgenomen. Slechts 
indien praktijkervaringen de noodzaak daartoe aantonen zal overwogen 
worden zodanige registratie alsnog in te voeren. Een regeling betreffende 
de beïnvloeding van de omvang van het consumptief krediet uit macro-
economische overwegingen werd, ten slotte, evenmin noodzakelijk 
geoordeeld in het licht van het geschetste uitgangspunt. Alhoewel deze 
maatregelen in het verleden een zeker effect hebben gehad, meende het 
kabinet dat aan dit instrumentarium voor de toekomst geen behoefte 
meer bestaat. Daarbij kan nog worden opgemerkt, dat niet alleen de 
controlelasten steeds aanzienlijk zijn geweest, maar ook de selectiviteit van 
deze maatregelen terecht kritiek heeft ondervonden. Als de consumptie 
beperkt moet worden om redenen van conjunctuurpolitieke aard, ligt het 
meer voor de hand daaraan algemene beperkingen te stellen, dan alleen 
aan de branches die voor hun afzet op krediet zijn aangewezen. Tenslotte 
is ook het vaststellen van het juiste moment van ingrijpen in het verleden 
niet eenvoudig gebleken. 

Naast deze algemene dereguleringstoets met betrekking tot de inhoud 
en de werkingssfeer van de WCK, is ook in de uitwerking van de opgenomen 
wetsbepalingen, een zo groot mogelijke soberheid en terughoudendheid 
betracht. In een bijlage bij de memorie is aangegeven op welke wijze 
gevolg is gegeven aan de aanwijzingen van de minister-president van 1 6 
januari 1985 (Stcrt. 18) inzake de toetsing van wetsvoorstellen en 
algemene maatregelen van bestuur. 
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Een ander aspect van deregulering betreft de bijzondere betekenis die 
in dit wetsvoorstel wordt toegekend aan de resultaten van zelfregulering. 
Hierna zal blijken dat bij verschillende onderdelen de door de branche zelf 
ontwikkelde normen een richtsnoer zullen vormen voor het te voeren 
overheidsbeleid. De Erecode consumptief krediet van de VFN vormt een 
aanknopingspunt bij de beoordeling van hetgeen van een goed kredietgever 
in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. De Reclame Code 
Consumptief Krediet, de onder 1.2.3. genoemde provisieregeling, 
alsmede het functioneren van het BKR zijn voorbeelden van zelfregulering 
die een veel bredere strekking hebben dan veiligstelling van het eigen 
belang. 

Gelet op de eigen verantwoordelijkheid die de overheid op het onder-
havige gebied heeft, betekent de aanwezigheid van particuliere regelgeving 
niet dat de overheid zich volledig terug zou moeten trekken. Zelfregulering 
treedt hier veeleer in de plaats van al dan niet verderreikende regulering 
door de overheid. Aanvulling van de zelfregulering is soms nodig, 
bijvoorbeeld indien deze maar voor een deel van de markt geldt. Ook kan 
er behoefte bestaan aan concretisering van een door particulieren 
gestelde norm in het kader van het toezicht van overheidswege. Voorts 
kan zelfregulering kwetsbaar zijn uit een oogpunt van handhaving. Als 
een belangrijke marktpartij zich eraan onttrekt, kan aan zo'n regeling het 
fundament ontvallen. Het wetsvoorstel voorziet daarom in de middeien 
die de zelfregulering, waar nodig, kunnen aanvullen. Het spreekt vanzelf 
dat steeds goed overleg zal plaatsvinden met de branche, ook al omdat 
het noodzakelijk is dat de hier bedoelde normen mee evolueren met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Vanuit een oogpunt van terughoudendheid met regelgeving is vooral 
van belang, dat de samenvoeging van WAS en WCGK tot gevolg zal 
hebben dat de beleidslasten, zowel voor de centrale overheid als voor het 
betrokken bedrijfsleven, zullen verminderen. Binnen de overheid zal 
minder tijd gemoeid zijn met het afstemmen van het beleid, met name op 
het gebied waar geld- en goederenkrediet elkaar overlappen, terwijl het 
bedrijfsleven zich, waar het consumentenkrediet betreft, met één uniform 
wettelijk regime zal zien geconfronteerd. Harmonisatie van WAS en 
WCGK heeft aldus bezien positieve dereguleringsaspecten. Voor instellin-
gen waarop WAS en WCGK niet van toepassing zijn, heeft invoering van 
de WCK waarschijnlijk wel een toeneming van beleidslasten tot gevolg, al 
geldt voor de meerderheid van deze instellingen nu al dat deze zich in 
veel opzichten conformeren aan het bestaande wettelijk kader. 

3.3. Advisering 

Zoals eerder vermeld, is in september 1 984 omtrent een voorontwerp 
van Wet op het consumentenkrediet advies gevraagd aan de Commissie 
voor consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische 
Raad en aan de Commissie Wet op het consumptief geldkrediet. Beide 
commissies hebben in mei 1985 advies uitgebracht. De adviezen vullen 
elkaar in die zin goed aan, dat de CCA een meer sociaal-economische 
invalshoek hanteert, terwijl de Commissie WCGK vooral vanuit haar 
optiek van gespecialiseerde adviescommissie voor het consumptief 
geldkrediet het voorontwerp heeft beoordeeld. Over de positie van de 
GKB's in WCK bracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 12 
februari 1985 een advies uit. De Nederlandsche Bank NV. heeft naar 
aanleiding van een adviesaanvrage d.d. 28 juni 1985 van de Minister van 
Financiën op 13 september 1985 advies uitgebracht. In dit advies komen 
met name institutionele en markttechnische aspecten aan de orde. De 
twee laatst genoemde adviezen zijn als bijlage bij deze memorie gevoegd; 
de twee eerstgenoemde adviezen waren reeds eerder gepubliceerd. 

Het is verheugend dat over de principes en hoofdlijnen van de door ons 
voorgestelde regeling brede consensus blijkt te bestaan. Dat geldt zowel 
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de keuze voor een optimalistische benadering als voor het integrerend en 
uniformerend karakter van het wetsvoorstel. Ook omtrent de keuze van 
het instrumentarium kan in grote lijnen instemming worden waargenomen. 
Deze instemming laat overigens onverlet dat in de adviezen op vele 
onderdelen van de regeling belangrijke en waardevolle suggesties worden 
gedaan. Uit hetgeen hierna volgt omtrent de hoofdlijnen van de nieuwe 
wet zal blijken dat deze suggesties voor het merendeel, zij het soms in 
aangepaste vorm, zijn verwerkt. Een en ander leidt tot de conclusie dat de 
maatschappelijke toets een breed draagvlak voor de nieuwe wet laat zien, 
en ook overigens een meerwaarde daaraan heeft toegevoegd. 

3.4. Het wetsvoorstel in vogelvlucht 

Het onderstaande bevat een beknopt overzicht van de voornaamste 
bepalingen van het wetsvoorstel. In hoofdstuk 1 wordt, naast een aantal 
definitiebepalingen, de reikwijdte van de wet aangegeven. Globaal 
gesproken zal de wet gelden voor nagenoeg alle professionele kredietver-
lening aan consumenten tot een bedrag van f40 000, met dien verstande, 
dat ook boven dat bedrag de verplichting zal gelden om het effectieve 
rentepercentage in kredietaanbiedingen te vermelden. Thans bevat het 
wetsvoorstel geen regeling voor hypotheken. Er wordt daarnaast onder 
meer een uitzondering gemaakt voor gemeentelijke kredietbanken, gelet 
op hun sociale taak. 

In hoofdstuk 2 van het ontwerp is een vergunningplicht voor kredietge-
vers neergelegd. Aan het verlenen van de vergunning gaat een preventieve 
toetsing vooraf, terwijl daarna blijvend toezicht zal worden uitgeoefend 
op de bedrijfsvoering. Voorts is in dit hoofdstuk het administratiefrechtelijke 
sanctie-instrumentarium opgenomen. Het stelsel van marktordening 
wordt gecompleteerd door een betamelijkheidsnorm voor kredietgevers, 
waaraan voor een belangrijk deel inhoud wordt gegeven op basis van 
zelfregulering. 

Hoofdstuk 3 bevat bepalingen ten aanzien van de werving, de behande-
ling van kredietaanvragen en de kredietbemiddeling. Ten einde de 
marktdoorzichtigheid en voorlichting te bevorderen zullen regels worden 
gesteld aan de wijze en inhoud van kredietaanbiedingen, waaronder met 
name het prospectus. Bij de behandeling van kredietaanvragen moet de 
kredietgever genoegzame inlichtingen inwinnen en zijn acceptatieproce-
dure moet zorgvuldig zijn. Ten slotte bevat dit hoofdstuk enige bepalingen 
die betrekking hebben op de relatie tussen kredietbemiddelaar en 
kredietgever en ertoe strekken een zorgvuldige bemiddeling te stimuleren. 

In hoofdstuk 4 worden regels gegeven omtrent de privaatrechtelijke 
verhouding tussen kredietgever, leverancier en kredietnemer. Dat betreft 
in de eerste plaats voorschriften ter zake van de verplichte akte, waardoor 
de kredietnemer een inzicht kan verkrijgen in de essentialia van de 
transactie. In de tweede plaats worden beperkingen gesteld aan de 
vervroegde opeisbaarheid en wordt koppelverkoop verboden, evenals 
cessie van periodieke inkomsten. Voorts bevat dit hoofdstuk bepalingen 
inzake de maximering van de in rekening te brengen kredietvergoeding. 
Een laatste belangrijk onderdeel betreft de beperkingen ten aanzien van 
zakelijke zekerheden op roerende zaken De kredietgever mag een 
eigendomsvoorbehoud of eigendomsoverdracht tot zekerheid slechts 
bedingen ten aanzien van zaken, die met het krediet worden gefinancierd. 

Hoofdstuk 5 handelt over schuldbemiddeling. Aangezien dit een 
activiteit met sterk sociale inslag is, en dit ook moet blijven omdat zij 
ertoe strekt problematische schuldsituaties op te lossen, voorziet het 
wetsvoorstel in een verbod op commerciële schuldbemiddeling en 
worden beperkingen gesteld aan de vergoeding die ter zake van schuld-
bemiddeling aan de kredietnemer in rekening mag worden gebracht. 

Hoofdstuk 6 voorziet in een beroepsprocedure bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven voor degene die belanghebbende is bij een 
op grond van deze wet gegeven beschikking. 
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Hoofdstuk 7 bevat bepalingen ten aanzien van een adviescommissie 
Wet op het consumentenkrediet, die de minister van advies dient inzake 
uitvoeringsmaatregelen en de beleidsvoering. 

De hoofdstukken 8 tot en met 10 ten slotte, bevatten bepalingen ten 
aanzien van het toezicht op de naleving en de uitvoering van de wet, 
alsmede straf-, overgangs- en slotbepalingen. 

HOOFDSTUK 4. HOOFDLIJNEN VAN DE WETTELIJKE REGELING 
EN VAN HET TE VOEREN BELEID 

4 . 1 . Werkingssfeer 

In deze paragraaf zal de reikwijdte van de WCK worden aangegeven, 
waarbij zal worden onderscheiden naar subject (de (rechts jpersoon voor 
wie de wet geldt) en naar object (de krediettransactie). 

4.1.1. Naar subject 

4.1.1.1. Professionele kredietgever en niet-professionele kredietnemer 
Deze wet beoogt een regeling van consumentenkrediet-transacties tot 

f 40000 te geven, waarbij de kredietgever professioneel werkzaam is 
terwijl diens wederpartij, de kredietnemer, juist niet beroeps- of bedrijfs-
matig handelt. In het eerste hoofdstuk van de WCK wordt dit uitgewerkt. 
Hier wordt volstaan met het aangeven van de hoofdpunten. 

Aan de specifieke bescherming die in paragraaf 3.1. is omschreven, 
bestaat slechts behoefte indien een consument staat tegenover een 
professionele kredietgever. Eerst dan is er sprake van een structurele 
ongelijkheid waarbij ingrijpen van de wetgever gerechtvaardigd is. Wij 
onderkennen dat er ook bij transacties tussen particulieren onderling 
machtsverschillen kunnen bestaan of misstanden kunnen voorkomen. Het 
algemene burgerlijk recht zal dan uitkomst moeten bieden. Hetzelfde 
geldt mutatis mutandis voor de relatie kredietgever- ondernemer. Met 
name de kleine ondernemer is in relatie tot een kredietgever dikwijls een 
zwakkere partij. Binnen het bedrijfsleven gelden echter andere normen 
dan in de relatie bank-consument. Er mag van de doorsnee-ondernemer 
een grotere financiële deskundigheid verwacht worden dan van de 
doorsnee particuliere kredietnemer. Dit behoeft de ongelijkheid niet weg 
te nemen, maar een grotere financiële kennis betekent wel dat de 
bescherming van een andere orde is dan die welke dit ontwerp beoogt. 
De WCK geldt dan ook niet voor de relatie tussen kredietgevers en 
kredietnemers die zelf ondernemer zijn. 

Een belangrijke verbetering ten opzichte van het thans geldende recht 
is de uitbreiding tot alle professionele kredietverschaffers. Omdat de 
algemene banken, de coöperatieve banken, de spaarbanken en andere 
WTK-instellingen de belangrijkste marktpartijen zijn geworden, dient de 
wet op hen van toepassing te zijn, voor zover zij consumentenkrediet 
verschaffen. Zo zal een einde gemaakt zijn aan de ongewenste situatie, 
dat de verschillende aanbieders van dit krediet aan verschillende wettelijke 
regimes zijn enderworpen, ook al behoren zij tot hetzelfde concern en 
leveren zij hetzelfde produkt. Bovendien is het een eis van rechtvaardigheid 
en gelijkheid dat kleine kredietgevers niet is verboden wat grote wel is 
toegestaan. 

Overigens zullen de bestaande WTK-instellingen ingevolge het over-
gangsrecht zonder nadere toetsing in aanmerking komen voor een 
WCK-vergunning, indien zij daarom verzoeken. Vanuit het eerder aange-
geven beleidsuitgangspunt dat het brengen van de WTK-instellingen 
onder het regime van de WCK voor hen met zo min mogelijk beleidslasten 
gepaard moet gaan, is hen zonder meer een vergunning in het vooruitzicht 
gesteld. 
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Ook de WCGK en WAS-vergunninghouders zullen in het algemeen 
zonder al te grote problemen een WCK-vergunning krijgen, al vindt bij 
hen wel een nadere toets plaats aan de - deels nieuwe - vergunningver-
eisten van deze wet. Dit is ook daarom al noodzakelijk omdat er zich een 
aantal «loze» WCGK-vergunninghouders op de markt bevindt, veelal 
opererend als «fronter». Zoals uiteengezet onder 4.2.1, onder d, achten 
wij (voortzetting van) deze praktijk ongewenst. De leveranciers die zelf 
krediet verlenen en voor wie veelal op grond van de WAS een inschrij-
vingsplicht bestaat, zullen eveneens een WCK-vergunning moeten 
aanvragen. 

4.1.1.2. Gemeentelijke kredietbanken (GKB'sj 
In het voorontwerp werd voorgesteld de GKB's vrijwel volledig onder 

de werking van de wet te brengen, met als belangrijkste argumenten het 
gelijkheidsbeginsel en de praktische onmogelijkheid sociale en commer-
ciële kredietverlening duidelijk te onderscheiden. Anderzijds werd ook wel 
ingezien dat het huidige WCGK-systeem, waarin de GKB's niet vergun-
ningplichtig zijn, wellicht gecontinueerd diende te worden om redenen 
van decentralisatie en vanwege de sociale taak van deze instellingen. 
Immers, misstanden bij de GKB's zijn niet bekend. Om deze reden is 
apart en op korte termijn advies ter zake gevraagd aan de VNG, zodat ook 
de CCA en de Commissie WCGK de zienswijze van deze instantie in hun 
advisering zouden kunnen betrekken. 

De VNG komt in haar advies tot het eindoordeel, dat uitdrukkelijk uit de 
wet moet blijken dat zij niet van toepassing is op gemeenten of GKB's. 
Daaraan liggen de volgende argumenten ten grondslag. Het voorontwerp 
houdt niet, althans zeer onvoldoende, rekening met het sociale doel van 
de GKB's. Deze instellingen hebben de ruimte nodig om zich snel aan te 
passen aan zich wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld als de groep 
kredietnemers met een vergroot risico snel groeit. Het verlenen van 
sociale kredieten brengt met zich mee dat het bestuur van een GKB zijn 
beslissingen enerzijds zal afstemmen op de individuele omstandigheden 
van de aanvrager en zich anderzijds moet realiseren dat het overheidsgeld 
uitleent. Dit maakt beperkingen in de mogelijkheden tot het stellen van 
voorwaarden en van de verhaalsmogelijkheden ongewenst. Het beleid 
van de GKB is onderworpen aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, terwijl ook politieke controle door de gemeenteraad plaatsvindt. 
Voorts is er een publiekrechtelijk, gemeentelijk, regime van toepassing op 
deze openbare lichamen, hetgeen overbodig maakt dat gemeenten 
onderworpen zouden worden aan administratief" en strafrechtelijke 
sancties. De inhoudelijke eisen die de wet stelt, ten aanzien van prospectus, 
effectieve rente en dergelijke dienen bij gemeentelijke verordening te 
worden vastgesteld. 

De Commissie WCGK kan zich om twee redenen evenmin vinden in de 
opzet van het voorontwerp. Er zou onvoldoende recht zijn gedaan aan het 
bijzondere karakter van de GKB's en aan de verantwoordelijkheid van de 
lagere overheden voor het goed functioneren van deze banken. De 
commissie bepleit, waar het de sociale taak betreft, grotere vrijheden 
voor de GKB's dan die welke het voorontwerp hun toedacht. Zij houdt het 
om redenen van rechtsgelijkheid voor gewenst dat GKB's voor wat betreft 
de commerciële kredietverlening aan analoge beperkingen zijn onderwor-
pen als het bedrijfsleven. Voorts relativeert zij het noodzakelijk causaal 
verband tussen de zelfstandige (gemeentelijke) beheersvorm en de 
afwezigheid van laakbare praktijken. 

De eerste voorkeur van deze commissie gaat uit naar continuering van 
het huidige systeem (reglementen door de gemeenteraad op te stellen, 
onder toezicht van gedeputeerde staten), aangevuld met de bepaling dat 
de reglementen ter zake van de commerciële kredieten aan de GKB's 
dezelfde eisen als de WCK stellen en dat GKB's die structureel de regels, 
die gelden voor de commerciële sfeer, overtreden, alsnog onder de WCK 
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gebracht zouden kunnen worden (vgl. artikel 3, tweede lid, WCGK). 
Consequentie van dit systeem is dat het onderscheid sociaal-commercieel 
op plaatselijk niveau vastgesteld wordt, waarbij onder andere met 
specifieke plaatselijke omstandigheden rekening kan worden gehouden. 
Als tweede voorkeur noemt deze commissie een integrale uitzondering 
voor sociale kredietverlening. 

De CCA erkent het problematisch karakter van het onderscheid 
sociaal-commercieel, maar adviseert niettemin uitsluitend de commerciële 
kredietverlening onder de WCK te brengen. De definiëring van de sociale 
kredietverlening zou moeten aansluiten bij de begrippen schuldsanering 
en "bemiddeling uit de Gedragscode Schuldregeling van de NVVK. 

Gekonstateerd moet worden dat het stelsel van het voorontwerp op 
vrijwel algemene weerstand is gestuit. De voorgestelde uitzonderingen 
voor de GKB's werden als onvoldoende beoordeeld. De adviesorganen 
zijn er overigens naar onze mening evenmin in geslaagd sociale en 
commerciële kredietverlening zodanig te onderscheiden dat daarop een 
wettelijk systeem kan worden geënt. Het voorstel van de Commissie 
WCGK om dit onderscheid op lokaal niveau aan te laten brengen, lijkt het 
probleem alleen maar naar een andere instantie te verschuiven. Het 
voorstel van de CCA om aan te sluiten bij de begrippen van de Gedragscode 
is te beperkt, omdat onder sociale kredietverlening ook verstaan moet 
worden «normale» kredieten aan personen die, hetzij in de commerciële 
sfeer niet voor krediet in aanmerking komen, hetzij krediet vragen voor 
bedragen die commercieel niet aantrekkelijk zijn, zonder dat sprake is van 
een vastgelopen schuldpositie. 

Wij hebben ons dan ook door de hierboven gereleveerde kritiek laten 
overtuigen en stellen thans voor om het stelsel van de WCGK voort te 
zetten. Dit betekent dat de WCK alleen bepaalde bestuurlijke waarborgen 
met betrekking tot het functioneren van de GKB's bevat. Naast de 
bezwaren die de adviesorganen opperden, hebben ook deregulerings- en 
decentralisatie-overwegingen zwaar gewogen. Bovendien nopen de 
Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving (Stcrt. 1984, 
232) met name de nrs. 14 en 15, tot het zoveel mogelijk vermijden van 
het overhevelen van taken en bevoegdheden naar de centrale overheid, 
respectievelijk tot het beperken van verticale coördinatielasten. 

Ten slotte zijn wij bij nader inzien van mening dat de politieke controle 
voldoende waarborgt dat eventuele misstanden bij het optreden van de 
GKB's kunnen worden tegengegaan, en voorts dat de GKB's geen 
misbruik zullen maken van hun geprivilegeerde positie, met name daar 
waar zij in directe concurrentie treden met het bedrijfsleven. Overigens 
leert de ervaring uit het verleden dat GKB's steeds bonafide optreden bij 
hun kredietverlening. 

4.1.1.3. Overige kredietgevers 
Het uitgangspunt, dat de wet op alle professionele kredietgevers van 

toepassing behoort te zijn, heeft geleid tot een kritische evaluatie van de 
bestaande uitzonderingen die de WCGK in artikel 3 kent. Deze uitzonde-
ringen werden destijds gemotiveerd met verwijzing naar het overheidstoe-
zicht dat uit anderen hoofde al op de in artikel 3 WCGK genoemde 
instellingen werd uitgeoefend. Dit was wellicht in 1932 (de uitzonderingen 
kwamen ook al in de Geldschieterswet voor) nog een valide argument, 
mede gelet op de sterk sociale inslag van die wet; anno 1986 kan niet 
meer worden volgehouden dat het geheel anderssoortige toezicht en de 
afwijkende juridische regimes adequaat zouden zijn terzake van consu-
mentenbescherming. Afgezien daarvan gelden nog de volgende (specifie-
ke) overwegingen. 

De uitzonderingspositie van notarissen kan vervallen omdat er sinds 
maart 1982 een beroepsregel bestaat die bepaalt dat het voorschieten 
van gelden in de zin van de onderhavige wet hun niet is toegestaan. Ook 
aan de uitzonderingspositie van de zogenaamde Rompwetinstellingen 
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(artikel 3, onder c, WCGK) is de zin komen te ontvallen, nu deze geen 
krediet meer verlenen. De in artikel 3, onder e, WCGK genoemde bouw-
kassen bestaan niet meer. 

Voor het uitzonderen van verzekeringsmaatschappijen (artikel 3, onder 
f, WCGK) werd destijds dezelfde motivering gegeven als voor de WTK-
instellingen: er was al een vorm van toezicht. Het toezicht door de 
Verzekeringskamer is echter van een heel andere aard; wij zijn voorts van 
mening dat alle aanbieders van krediet aan gelijke voorwaarden dienen te 
zijn onderworpen. Derhalve achten wij de handhaving van deze uitzonde-
ringspositie niet wenselijk. Voor verzekeraars geldt ook onder het huidige 
recht al dat hun dochterondernemingen die zich met kredietverlening aan 
de consument bezighouden volledig onder de WCGK en de WAS vallen. 

Het uitzonderen van polisbelening en - voorshands - van hypothecaire 
kredieten (zie verder par. 4.1.2.9) geeft overigens evenmin aanleiding tot 
een uitzondering van het levensverzekeringbedrijf als zodanig. Het is 
namelijk niet geheel uit te sluiten dat levensverzekeraars in de uitoefening 
van hun hoofdtaak, derhalve zonder in strijd te handelen met het ingevolge 
artikel 9 van de Wet op het levensverzekeringbedrijf (Stb. 1922, 716) 
geldende verbod om een nevenbedrijf uit te oefenen (bepaalde vormen 
van) consumentenkrediet verstrekken. Alsdan is er geen reden de WCK 
niet op die kredietverlening van toepassing te doen zijn. 

Kredietverlening door openbare lichamen (artikel 3, onder d, WCGK) 
ter uitvoering van een bij wet opgedragen taak zal ook onder de WCK van 
de werking der wet worden vrijgesteld. 

4.1.2. Naar object 

4.1.2.1. Grensbedrag 
Het kabinet heeft besloten voor de onderhavige wet eenzelfde boven-

grens vast te stellen als de WCGK thans kent, namelijk f 40 000 (artikel 3, 
eerste lid). Het past in het kader van een sober wetgevingsbeleid dat 
slechts dan tot uitbreiding van het bereik van wetgeving wordt overgegaan 
indien ondubbelzinnig vaststaat dat daaraan een duidelijke maatschappe-
lijke behoefte bestaat. Aangezien deze niet gebleken is bij grotere 
kredieten, is de voor geldkrediet reeds bestaande beperking van de 
werkingssfeer gehandhaafd. Voor goederenkrediet betekent het WCK-
grensbedrag een inperking van de werkingssfeer, aangezien de WAS 
geen grensbedrag kent. Voor een verlaging van het bedrag van f40000, 
waarvoor is gepleit door de VFN-leden in de Commissie-WCGK, is geen 
aanleiding. In het kader van de WCGK hebben de betrokkenen zich reeds 
op dit bedrag kunnen instellen. Voorts kent de WCK, anders dan de 
WCGK, een uitzondering voor kredieten met een bedrijfsmatige bestem-
ming, waardoor in die sfeer geen gevaar meer optreedt voor ongewenste 
neveneffecten. 

Wat betreft de aanpassing van het grensbedrag voorzag het voorontwerp 
in een bevoegdheid tot wijziging bij algemene maatregel van bestuur, die 
evenmin als in de WCGK nader geclausuleerd was. De CCA is echter van 
mening dat in de wet zelve aangegeven zou moeten worden op grond van 
welke ontwikkelingen het grensbedrag kan worden aangepast. Dit advies 
wordt gaarne overgenomen, mede omdat het in overeenstemming is met 
de eerder genoemde Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regel-
geving (nr. 7). Op grond van de praktijk met de WCGK en haar voorganger, 
de Geldschieterswet, die leert dat aanpassingen van het grensbedrag zijn 
ingegeven door inflatoire ontwikkelingen, is besloten in de wet op te 
nemen dat het grensbedrag in verband met geldontwaarding kan worden 
aangepast. In artikel 3, derde lid, is bepaald dat het grensbedrag ten 
hoogste eenmaal in de twee jaar gewijzigd kan worden. Deze nadere 
clausulering wordt gewenst geoordeeld om al te frequente wijziging te 
voorkomen. Hierom, en omdat de werkingssfeer van de wet duidelijk en 
herkenbaar moet zijn, is voorts bepaald dat een eventueel nieuw grensbe-
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drag telkens f 5000, of een veelvoud daarvan moet verschillen van het 
huidige. 

4.1.2.2. Effectief kredietvergoedingspercentage: geen grensbedrag 
Ingevolge het in paragraaf 3.2 genoemde kabinetsbesluit wordt 

voorgesteld, dat ook voor kredieten boven de f40000 de verplichting zal 
gelden tot het vermelden van het effectieve kredietvergoedingspercentage 
op jaarbasis. Dit voorschrift bevordert de vergelijkbaarheid van de 
verschillende kredietaanbiedingen, hetgeen ook van belang is voor 
kredietnemers die, gelet op hun draagkracht, overigens geen bijzondere 
bescherming behoeven. 

4.1.2.3. Hypothecaire kredietverlening 
In het voorontwerp is aanvankelijk uitgegaan van de gedachte om ook 

hypothecaire kredieten onder de rijkwijdte van deze wet te brengen. 
In alle uitgebrachte adviezen is de vraag aan de orde gesteld of 

hypothecaire kredieten terecht onder de werking van de WCK worden 
gebracht. 

Een deel van de CCA wil, in navolging van de concept-EEG-richtlijn, de 
wet niet van toepassing doen zijn op hypotheken die «hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor de verwerving of het behoud van eigendomsrechten op 
een terrein of een bestemd of nog te bouwen gebouw of voor de verbetering 
van de structuur van een gebouw». Een ander deel van de CCA is van 
oordeel dat de hypothecaire kredietverlening beneden f40 000 onder de 
wet dient te vallen, ongeacht de bestemming die aan het krediet wordt 
verleend. Deze leden wijzen op «definitorische problemen» aangaande de 
bestemming van het krediet die anders zouden rijzen en op het streven 
alle kredieten, verstrekt aan natuurlijke personen, die niet bedrijfs- of 
beroepsmatig worden aangewend, onder de WCK te brengen. 

De commissie WCGK meent dat de wet in ieder geval van toepassing 
moet zijn op hypothecaire kredieten die consumptief worden aangewend. 
Volgens de leden van de VFN in de commissie is ter zake van niet 
consumptief aangewende hypothecaire kredieten niet gebleken van een 
maatschappelijke behoefte aan regelgeving. Deze leden zijn van mening 
dat het specifieke karakter van hypotheek ertoe leidt dat kredietgevers 
zorgvuldig handelen. De vertegenwoordigers van de consumentenorgani-
saties en van de NVVK in de commissie zijn van oordeel dat de WCK op al 
het aan consumenten verstrekte krediet, en dus ook op alle hypotheken, 
van toepassing zou moeten zijn. 

De Nederlandsche Bank NV. stelt dat hypothecair krediet veelal niet 
aangewend wordt ter bevrediging van consumptieve doeleinden. Daar de 
Bank bestedingscontrole ongewenst acht, komt zij tot de aanbeveling de 
hypothecaire kredieten buiten de WCK te brengen. 

Bij de CCA en Commissie WCGK blijkt dus in vergaande mate consensus 
te bestaan over de wenselijkheid van toepasselijkheid van de WCK op 
consumptief aangewende hypothecaire kredieten tot f40000. Verschil 
van mening bestaat evenwel met name over de afbakening tussen 
consumptief en produktief, waarbij produktief niet betekent dat het 
krediet wordt aangewend voor bedrijfsuitoefening, doch dat de nadruk 
ligt op vermogensvorming. Daarentegen lijkt wel weer overeenstemming 
te bestaan over de onwenselijkheid van de bestedingscontrole die het in 
de wet opnemen van een bestemmingscriterium met zich zou brengen. 

Bij een beschouwing over deze materie willen wij erop wijzen dat 
kredietverlening onder hypothecaire zekerheid zich in enkele opzichten 
onderscheidt van andere vormen van kredietverlening, met name door de 
hoogte van de kredietbedragen en mede in dit verband daarmee de lange 
looptijden. Gelet op de hoge bedragen en de lange looptijden is met 
name betrouwbare en onderling vergelijkbare informatie door de verschik 
lende kredietgevers in de fase van voorlichting en werving van belang. In 
dit verband lijkt op onderdelen verbetering mogelijk en wenselijk. Bij de 
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adviesorganen bestond in dit verband ook instemming met een verplichting 
tot vermelding van het effectieve kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis, waarin het voorontwerp voorzag. Regulering ter zake zou van 
publiekrechtelijke aard moeten zijn en dus niet in het BW passen. Wij 
hebben ons overigens gerealiseerd dat onverkorte toepasselijkheid van de 
WCK op hypothecaire kredieten tot problemen en vragen in de contractuele 
sfeer aanleiding zou geven, zoals ook uit de reacties op het voorontwerp 
is gebleken. 

Bij de nadere besluitvorming ten aanzien van hypothecair krediet is 
evenwel de benadering gevolgd die geschetst is in het rapport Deregule-
ringsinvloeden op het consumentenbeleid, waarvan de hoofdlijnen eind 
1985 door het Kabinet zijn aanvaard (Kamerstukken II, 1985-86, 19 342, 
nr. 1). In eerste instantie wordt het bedrijfsleven de gelegenheid geboden 
zelf maatregelen te treffen. Indien dit niet tot bevredigende resultaten 
leidt, gaat de overheid tot regulering over. 

In verband met het voorgaande stelt de regering bij nadere overweging 
ten aanzien van hypotheken thans een andere benadering voor dan in het 
voorontwerp is gevolgd; deze komt tegemoet aan de verlangens die van 
verschillende zijden zijn geuit. Daarbij is ook van belang dat er indicaties 
zijn dat bij vertegenwoordigers van hypotheeknemers de bereidheid 
bestaat tot zelfregulering ter zake van de gehele hypotheekmarkt. Mocht 
in genoegzame mate een effectieve zelfregulering met betrekking tot de 
werving, de voorlichting (met name de effectieve rente) en bepaalde 
contractvoorwaarden voor de gehele hypotheekmarkt tot stand komen, 
dan is dit een te prefereren alternatief voor de regeling die het voorontwerp 
inhield. Voor hypotheken boven f40000 is in dit verband, naast hetgeen 
hierboven werd gesteld over goede en onderling vergelijkbare informatie, 
van belang dat de klachten die bij de consumentenorganisaties, met 
name de Vereniging Eigen Huis, binnenkomen over bijvoorbeeld koppel-
verkoop en de toepassing van voor de kredietnemer bezwarende con-
tractvoorwaarden, een aanwijzing vormen dat overleg over en onderzoek 
naar de huidige situatie op een aantal punten gewenst is. Inmiddels is een 
ambtelijke stuurgroep onder voorzitterschap van Economische Zaken 
geformeerd, waarvan vertegenwoordigers van de Ministers van Justitie, 
van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer deel uitmaken. 

Deze stuurgroep heeft als taak de totstandkoming van genoemde 
zelfregulering te bevorderen. Het overleg met het betrokken bedrijfsleven 
wordt op korte termijn geopend. Het resultaat zal met consumentenorga 
nisaties worden besproken. Wij streven ernaar dat de stuurgroep zodanig 
tijdig voor de afronding van de behandeling van het wetsvoorstel door de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de betrokken bewindslieden 
rapporteert, dat kan worden bezien of de zelfregulering waartoe het 
betrokken bedrijfsleven zich wil en kan verbinden, een volwaardig 
alternatief is voor het stelsel van het voorontwerp ten aanzien van 
hypothecaire kredieten. Is dit laatste naar het oordeel van de betrokken 
bewindslieden niet het geval, dan zullen hypotheken tot f40 000 alsnog 
onder het wetsvoorstel worden gebracht en zal ook de vermeldingsplicht 
ten aanzien van de effectieve rente voor hypothecaire kredieten alsnog 
wettelijk worden geregeld. Overigens zal de WCK alsdan met betrekking 
tot hypothecaire kredietverlening een aantal aanpassingen dienen te 
ondergaan, met name de bepalingen over de krediettransactie (hoofdstuk 
IV). 

4.1.2.4. Krediet op «zachte» voorwaarden 
Omdat het niet gewenst wordt geoordeeld dat kredietverlening op 

«zachte» voorwaarden onder de WCK zou vallen, werd in het voorontwerp 
een mogelijkheid tot vrijstelling of ontheffing gecreëerd, indien het 
effectieve kredietvergoedingspercentage ten hoogste vijf procent op 
jaarbasis zou bedragen. 
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Op het systeem van de vrijstelling - die als zodanig niet ter discussie is 
gesteld - hebben de adviesorganen op drie onderdelen kritiek geuit. 
Zowel de Commissie WCGK als de CCA vinden dat de normstelling ten 
aanzien van het kredietvergoedingspercentage van een correctiemecha-
nisme moet worden voorzien. De Commissie WCGK acht het voorts 
wenselijk dat in de wet een bepaling als ultimum remedium conform 
artikel 49 WCGK wordt opgenomen. Die houdt in dat de minister een 
ongeclausuleerde bevoegdheid heeft om vrijstelling of ontheffing te 
verlenen van het bij of krachtens de wet bepaalde. De achtergrond van 
zulk een bepaling is onder meer, dat nooit geheel kan worden geanticipeerd 
op toekomstige ontwikkelingen. Voorts acht de commissie het gewenst 
dat op de kredietverlening door werkgevers aan bij hen in loondienst 
werkzame werknemers slechts het privaatrechtelijk deel van de wet van 
toepassing zou zijn. De CCA meent dat evengenoemde kredietverlening 
door werkgevers vrijgesteld dient te worden. Zij acht deze kredietverlening 
namelijk gelegen in de sfeer van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Met 
name de minimum-transactie-eis en de vergunningverplichting houdt de 
CCA voor problematisch. 

Wij kunnen ons vinden in de kritiek dat een op vijf procent rente 
gefixeerde vrijstellingsnorm wellicht een te strak keurslijf is voor krediet-
verlening op zachte voorwaarden, waaronder met name de sociaal getinte 
kredietverlening kan worden gerekend. Het voorstel van de Commissie 
WCGK inzake een individueel gerichte vrijstellings of ontheffingsbevoegd-
heid houdt echter een nodeloos ruime mogelijkheid voor de minister in 
om de wet ten opzichte van bepaalde kredietgevers geheel of gedeeltelijk 
niet van toepassing te doen zijn. Gelet ook op de beleidslasten die dit met 
zich kan brengen, achten wij dit strijdig met de gewenste terughoudendheid 
met regelgeving. De voorstellen van de Commissie WCGK en de CCA ter 
zake van kredietverlening door werkgevers spreken niet aan, aangezien 
niet vaststaat dat kredietverlening door werkgevers steeds op zachte 
voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de kredietprijs, geschiedt. 
Voorts zou het in alle gevallen van toepassing zijn van het privaatrechtelijk 
deel van de WCK op de onderhavige kredieten problemen kunnen 
opleveren voor zover werkgeverskredieten wel een sociaal karakter 
hebben. De Commissie WCGK signaleert dit reeds met betrekking tot de 
nietigheden. Dit probleem zou dan weer door (verdere) differentiatie van 
regelgeving opgelost moeten worden, hetgeen niet past in het deregule-
ringsstreven. 

Wij komen aan de geopperde bezwaren op andere wijze tegemoet. 
Voorgesteld wordt kredietverlening rechtstreeks van de wet vrij te stellen 
indien het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis ten 
hoogste gelijk is aan de wettelijke rente, bedoeld in artikel 1286 BW, en 
de kredietgever of de leverancier geen aanbiedingen doet aan het 
publiek. 

Het eerste element van deze normstelling is aldus gekozen aangezien 
de reikwijdte van de wet hier in het geding is, waaromtrent eisen van 
kenbaarheid en stabiliteit dienen te worden gesteld. De wettelijke rente 
komt tegemoet aan het door de adviesorganen geuite verlangen dat er 
een verband dient te zijn met het algemene rentepeil. Bovendien is het 
beleid van het Ministerie van Justitie erop gericht, juist met het oog op de 
rechtszekerheid, wijzigingen ter zake van de wettelijke rente niet met een 
hoge frequentie te laten plaatsvinden. Aan de voorwaarde van kenbaarheid 
wordt voldaan doordat wijzigingen in de wettelijke rente met de nodige 
publiciteit gepaard gaan. De wettelijke rente is een geschikt onderschei-
dend criterium voor krediet op zachte prijsvoorwaarden daar het, gezien 
genoemde koppeling aan het renteniveau, een realistische derving van 
rente-inkomsten bij achterstallige betaling door debiteuren normeert. 
Onder normale omstandigheden zal het een kredietgever, die slechts de 
wettelijke rente in rekening brengt, dan ook niet mogelijk zijn netto 
revenuen te verkrijgen uit kredietverlening als zodanig. 
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Het stellen van deze norm alleen is echter niet voldoende ter beperking 
van de vrijstelling tot «zachte» kredietverlening. Indien die namelijk 
geschiedt in directe samenhang met de verkoop van goederen en 
diensten, bestaat de mogelijkheid dat ter stimulering van de afzet 
kredieten met een lage rente, doch overigens op normale of excessieve 
voorwaarden, worden aangeboden in advertenties. Er is dan sprake van 
een gewoon commercieel krediet. Door de vrijstelling verder te normeren 
in de hierboven aangegeven zin, wordt naar ons inzicht een duidelijker 
afscherming bereikt van de «zachte» kredietverlening. Er bestaat daarnaast 
dan geen behoefte aan regelmatige ministeriële toetsing, met alle 
beleidslasten van dien. Wel heeft de minister de mogelijkheid om de wet 
of gedeelten daarvan van toepassing te verklaren op kredietgevers die 
aanvankelijk onder de vrijstelling vallen, indien zij zich niet als goed 
kredietgever gedragen. 

4.1.2.5. Vrijstelling en ontheffing 
Door de veelheid en verscheidenheid van - eventueel thans nog niet 

bestaande kredietvormen is er, naast de zojuist besproken vrijstelling, 
behoefte aan de mogelijkheid om bepaalde uitvoeringsregelingen niet 
onverkort van toepassing te doen zijn op al deze vormen. In artikel 61 is 
met het oog daarop een ministeriële vrijstellings- en ontheffingsbevoegd-
heid opgenomen. Uitdrukkelijk zij hier vermeld dat deze bevoegdheid 
alleen betrekking heeft op krachtens de wet vastgestelde voorschriften. 
De bepalingen van de wet zelf dienen - afgezien van de eerstgenoemde 
vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheid - onverkort te gelden. Mede om 
redenen van deregulering wordt daarom de suggestie van een ongeclau 
suleerde vrijstellingsbevoegdheid niet overgenomen. De wetsbepalingen 
beogen voor alle denkbare kredietvormen wezenlijke zaken te regelen en 
zullen, gezien hun globalere karakter, ook op al die vormen toepasbaar 
zijn. Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de artikelsgewijze 
toelichting bij de artikelen 4 en 6 1 . 

4.1.2.6. Consumptieve tegenover produktieve aanwending 
Een aantal bepalingen strekt ertoe produktieve kredietverlening van de 

wet uit te zonderen. Zo zijn in artikel 2 de begrippen kredietgever, 
leverancier en kredietnemer zodanig uitgewerkt dat in hoofdzaak consu-
mentenkrediet in de eigenlijke zin des woords wordt bestreken. Krediet-
verlening aan rechtspersonen valt niet onder de wet. Voorts is een aantal 
bepalingen uit de WAS overgenomen (artikel 4, eerste lid, onder b en c) 
en een nieuwe bepaling toegevoegd (artikel 4, eerste lid, onder d) ten 
einde kredieten, verleend aan ondernemers die geen rechtspersoon zijn, 
van de werking van de wet uit te zonderen. De wet geldt voor kredietver-
lening aan de particuliere eindverbruiker en ziet niet op verhoudingen 
binnen het bedrijfsleven. 

De Commissie WCGK acht de keuze die in het voorontwerp is gemaakt 
voor deze afbakening een goede. Zij zou er aan toegevoegd willen zien 
dat aan de hand van schriftelijke informatie plausibel wordt gemaakt dat 
in de gevallen van kredietverlening aan zelfstandige ondernemers, 
niet-rechtspersonen, het krediet ook daadwerkelijk produktief wordt 
aangewend. Dit zou wel op eenvoudige wijze in de administratie te 
traceren moeten zijn. 

Wij menen dat aan een dergelijke bepaling geen behoefte bestaat. 
Indien plausibel moet worden gemaakt dat het krediet daadwerkelijk 
produktief is aangewend, dient in feite een bestedingscontrole plaats te 
vinden. Deze is echter uitvoerbaar noch gewenst. Als wij klachten 
vernemen omtrent het in strijd met de waarheid in de akte vermelden dat 
het produktief krediet betreft, bieden de artikelen 55 en volgende, inzake 
het toezicht op de naleving van de wet, voldoende mogelijkheden om de 
administratie van de betrokken kredietgever ter zake te onderzoeken. 
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4.1.2.7. Bancair betalingsverkeer 
De afbakening die in het voorontwerp ter zake van roodstanden op 

betaalrekeningen werd voorgesteld, ondervond geen bijval van de 
geraadpleegde adviescolleges. In het voorontwerp werd getracht een 
scheiding aan te brengen tussen roodstand als kredietfaciliteit en 
roodstand als gevolg van het reguliere betalingsverkeer die, samengevat, 
het volgende inhield. Onder de werking van de wet zouden ten eerste 
vallen transacties waarbij schriftelijk een debetfaciliteit voor bepaalde of 
onbepaalde termijn wordt overeengekomen. Ten tweede zou de wet 
regelmatig optredende roodstanden bestrijken indien deze door de bank 
feitelijk worden toegestaan, aangezien cumulatie van de afzonderlijke 
perioden van roodstand leidt tot een periode die langer is dan drie 
maanden. Incidenteel optredende roodstanden zouden niet onder de wet 
vallen. 

In de adviezen is gesteld dat de voorgestelde regeling tot rechtsonze-
kerheid zou leiden en het betalingsverkeer zou kunnen verstoren. De CCA 
en de Commissie WCGK doen het voorstel om aansluiting te zoeken bij 
de regeling die het BKR ter zake van de registratie van roodstanden kent. 
Ook DNB waarschuwt voor ongewenste consequenties voor het betalings-
verkeer. De BKR-regeling zou inhouden dat slechts roodstanden worden 
geregistreerd die langer dan drie maanden voortduren, groter zijn dan 
f 1000 en ter zake waarvan een afbetalingsplan is overeengekomen. De 
Commissie WCGK stelt voor, de aldus onderscheiden roodstanden als 
krediet in de zin van de WCK aan te merken, terwijl de CCA wenst aan te 
sluiten bij de regeling die artikel 8 van de ontwerp EEG-richtlijn voorstelt; 
deze houdt slechts een informatieplicht in omtrent, onder meer, de 
effectieve rente. 

De Commissie-WCGK suggereert, naast haar eerdergenoemd voorstel 
voor gekwalificeerde roodstanden, een vermeldingsplicht van het 
effectieve rentepercentage op rekeningafschriften voor alle roodstanden 
in te voeren. 

Wij kunnen ons vinden in de kritiek, die met name aannemelijk heeft 
gemaakt dat het onderscheidend vermogen van de interpretatie die het 
voorontwerp bood tekort schoot en interpretatieproblemen opwierp. 
Anderzijds is de regeling van het BKR ook niet scherp genoeg omlijnd om 
als uitgangspunt voor de WCK te kunnen dienen. Roodstand op (sala 
ris)rekeningen blijkt een uitermate complexe problematiek te zijn. Bij 
nader inzien menen wij dat de wet niet van toepassing dient te zijn op die 
roodstanden, die ieder op zich telkens voor een kortere periode dan drie 
maanden optreden, maar die, als men ze gezamenlijk beschouwt, zich 
uitstrekken over een periode van drie maanden of langer. Deze successie^ 
velijke of revolverende roodstanden, waarbij de rekeninghouder in de 
desbetreffende perioden tussentijds ook een positief saldo heeft, behoren 
toch eerder thuis in de sfeer van het betalingsverkeer dan van kredietver-
lening. De wettekst van het voorontwerp behoeft hiervoor niet te worden 
aangepast, aangezien, bij nader inzien, een interpretatie in de hierboven 
aangegeven zin juister is dan de in de toelichting bij het voorontwerp te 
dier zake gegeven interpretatie, welke hierboven werd gememoreerd. In 
de artikelsgewijze toelichting zal hierop nader worden ingegaan. De WCK 
zal wel onverkort van toepassing zijn op alle, al dan niet uitdrukkelijk, 
overeengekomen faciliteiten voor roodstanden van een langere aaneen-
gesloten duur dan drie maanden. Deze categorie omvat allereerst de 
kredietovereenkomsten op salarisrekeningen die in een schriftelijk • 
contract zijn vastgelegd. Verder is ook sprake van overeengekomen 
roodstanden indien de financiële instelling zijn rekeninghouders benadert 
met kredietfaciliteiten, gekoppeld aan de (salaris)rekening, voor een 
periode van langer dan drie maanden of met zo'n combinatie adverteert. 

Op het resterende overgangsgebied van betalingsverkeer en kredietver-
lening zal er op worden toegezien dat de door de financiële instelling 
gebezigde praktijk niet van dien aard is dat hij onder het mom van 
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betalingsverkeer in feite krediet in de zin van de WCK verleent. Alleen als 
dat het geval mocht zijn, en de huidige praktijk tendeert beslist niet in die 
richting, zal administratiefrechtelijk worden opgetreden. De kredietgever 
zal dan, indien hij deze vorm van kredietverlening wil blijven toepassen, 
wijziging moeten aanbrengen in bijvoorbeeld de werving en/of de door 
hem te gebruiken standaardcontracten. Soms zal een financiële instelling 
met recht kunnen stellen dat een roodstand van langer dan drie maanden 
door haar niet wordt gewenst, maar dat haar de middelen ontbreken om 
de debiteur te dwingen het tegoed aan te zuiveren, bijvoorbeeld omdat 
deze onvindbaar is of nog over een aantal gegarandeerde betaalmiddelen 
beschikt. In die gevallen ligt het niet voor de hand dat van overheidswege 
tegen die instelling wordt opgetreden, aangezien aannemelijk zal zijn dat 
de overeenkomst niet de strekking van een krediettransactie had. Het is 
dan niet wenselijk of reëel uitsluitend de kredietgever te confronteren met 
sancties. Het betalingsverkeer is naar zijn aard een massale aangelegen-
heid. Incidentele ontsporingen behoren daarbij tot de mogelijkheden, hoe 
zorgvuldig de bedrijfsvoering ook is. 

Alleen indien bij een bepaalde financiële instelling veel meer onvrijwillige 
roodstanden zouden optreden dan bij andere, vergelijkbare, instellingen 
en indien bovendien zou blijken dat dit te herleiden is tot factoren die de 
instelling in haar macht heeft, zal de overheid ingrijpen teneinde te 
voorkomen dat deze roodstand op salarisrekeningen zal gaan functioneren 
als een alternatieve (en ongeregelde) kredietvorm. 

Ten slotte zij er op gewezen dat het akte-vereiste voor kredieten tot 
f2000 is versoepeld: de bank kan bij kleinere roodstanden van langer dan 
drie maanden in voorkomende gevallen volstaan met het toezenden van 
een bevestiging. 

4.1.2.8. Kredietverlening gekoppeld aan het gebruik van kaarten 
In paragraaf 1.2.2 kwamen de verschillende typen van kaarten ter 

sprake, waaraan ook een kredietfaciliteit kan zijn gekoppeld. Allereerst zij 
opgemerkt dat er van een krediettransactie in de zin van deze wet eerst 
sprake is indien de strekking van de transactie inhoudt dat er meer dan 
drie maanden verstrijken tussen het moment van de koop (of geldopname 
bij gelduitgifte-automaten) en de (laatste) betaling. Door deze beperking 
blijven veel contractuele verhoudingen die gekoppeld zijn aan het gebruik 
van dergelijke kaarten buiten het bereik van de wet. 

Indien echter overeengekomen is dat een ontstane debetpositie niet 
binnen drie maanden behoeft te worden aangezuiverd, is er sprake van 
een krediettransactie in de zin van de wet. 

4.1.2.9. Polis- en effectenbelening 
De CCA heeft er unaniem voor gepleit om twee soorten krediet vanwege 

hun bijzondere aard niet onder de werking van de wet te brengen: 
debetposities als gevolg van effectentransacties en belening van levens-
verzekeringspolissen. Met betrekking tot de eerste kredietvorm heeft dit 
adviesorgaan overwogen dat het effectenbezit als voldoende zekerheid 
moet worden beschouwd om een roodstand toe te staan en voorts acht 
men consumentenbescherming minder opportuun in deze sfeer. Voor het 
uitzonderen van de polisbelening bezigt de CCA onder andere het 
argument dat polisbelening geen krediet is, maar een voorschot op een 
latere uitkering. Voorts vindt geen actieve werving plaats, is de minimum 
transactie-eis niet passend en is kredietwaardigheid van de cliënt in 
dezen niet belangrijk, doch slechts de opgebouwde waarde van de polis, 
aldus deze commissie. 

De regering kan zich ermee verenigen dat deze twee bijzondere, 
duidelijk af te bakenen soorten krediet, die in verschillende opzichten 
afwijken van de gebruikelijke kredietvormen, buiten het wettelijke regime 
blijven. Voor wat betreft effectenbelening heeft vooral een rol gespeeld 
dat de daaruit voortvloeiende debetposities meestal betrekking hebben 
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op beleggingen in aandelen of andere waardepapieren. Deze transacties 
spelen zich derhalve meer in de vermogens- dan in de consumptieve 
sfeer af. Omdat de bestendige praktijk is dat de lening niet groter mag 
zijn dan ongeveer 70% van de waarde van de effecten en de aldus 
geboden ruime mate van zekerheid hier tot gevolg heeft dat het krediet 
goedkoper is, kan inderdaad niet gesteld worden dat wettelijk ingrijpen 
noodzakelijk is. Daarom zal de wet niet van toepassing zijn op effectenbe 
leningen, mits de kredietsom niet hoger is dan de actuele beurswaarde 
van de onderliggende effecten op het moment van sluiten van de krediet-
overeenkomst. 

Bij polisbelening spreekt ons het meest aan het argument dat de 
kredietverlening een bijproduct is van de levensverzekeringsovereenkomst. 
Gevoegd bij de omstandigheid dat er geen verplichting tot aflossing 
bestaat, maar uitsluitend tot rentebetaling, en er niet actief met deze 
kredietmogelijkheid geadverteerd wordt, is het aanvaardbaar ook deze, 
vrij specifieke, kredietsoort die, voor zover bekend, niet tot overcreditering 
heeft geleid, buiten de onderhavige wet te laten. 

Het zij benadrukt dat de uitzonderingen voor polis- en effectenbelening 
worden toegestaan vanwege hun bijzondere karakter en omdat thans 
geen noodzaak tot wettelijk ingrijpen bestaat. Voor het overige hechten 
wij sterk aan het uniformerend karakter van het onderhavige wetsvoorstel. 

4.2. Toetreding tot en verblijf op de markt 

Een zwaartepunt in het instrumentarium ter bereiking van de doelstelling 
van de wet betreft het reguleren van de kwaliteit van de aanbodzijde van 
de markt. Dat gebeurt door middel van het verplicht stellen van een 
vergunning om als kredietgever op te treden en door het uitoefenen van 
toezicht. Aldus wordt het systeem van de WAS en van de WCGK, 
waarmee goede ervaringen zijn opgedaan, in geïntegreerde vorm 
gecontinueerd. 

4.2.1. Vergunningseisen 

Door het stellen van voorwaarden ter verkrijging en behoud van een 
vergunning wordt voorzien in een zekere preventieve toetsing met als 
doelstelling dat slechts professionele en bonafide kredietgevers op de 
markt opereren. De Minister van Economische Zaken, die wordt belast 
met het vergunningenbeleid, kan een vergunning slechts weigeren, indien 
gegronde vrees bestaat dat: 

a. de feitelijke toestand anders zal zijn dan de op de aanvraag vermelde 
gegevens; 

b. in strijd met de wet, of met hetgeen een goed kredietgever betaamt, 
zal worden gehandeld; 

c. de kredietgever niet voor eigen rekening en risico werkzaam zal zijn. 
Voorts zal in het algemeen als voorwaarde voor het behoud van een 

vergunning een ondergrens worden gesteld aan het aantal transacties dat 
in een jaar wordt gesloten. Voorgesteld wordt om bedoelde minimum-
transactie-eis op 50 te stellen. 

Met de onder b genoemde weigeringsgrond wordt bereikt dat onge-
wenste elementen van de markt kunnen worden geweerd en dat de 
kredietverlening serieus en deskundig wordt opgezet. Wat betreft het 
handelen in strijd met hetgeen een goed kredietgever betaamt bevat deze 
memorie onder 4.2.2.2 een uiteenzetting. Ter zake van de gronden, 
bedoeld onder a en b, zal onder andere worden getoetst door de aanvrager 
de standaardteksten van prospectus en akte die hij wil gaan gebruiken 
over te laten leggen. Deze moeten aan de bepalingen van de wet voldoen 
en ook voor het overige geen negatieve aanwijzingen als bedoeld onder a 
of b opleveren. Een zodanige toetsing blijkt onder de huidige wetgeving, 
te zamen met aanvullende informatie, een goed beeld op te leveren van 
de toekomstige opstelling van de aanvrager. 
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De onder c genoemde weigeringsgrond is opgenomen naar aanleiding 
van de adviezen van de Commissie WCGK en de CCA, omdat het verlenen 
van krediet aldus meer gebonden wordt aan (de persoon van) de vergun 
ninghouder. Het voor eigen rekening en risico optreden bij de kredietver-
lening betekent dat dit niet namens of ten behoeve van een andere 
persoon geschiedt, en impliceert een inzet van eigen vermogen door de 
vergunninghouder, waardoor de baten en lasten uit hoofde van de 
kredietverlening aan hemzelf toevallen, respectievelijk te zijnen laste 
komen. Het thans onder de WCGK voorkomende verschijnsel van het 
zogenaamde «fronten», waarbij vergunninghouders als praktijk bezigen 
het kort na het sluiten van de overeenkomst al hun daaruit voortvloeiende 
rechten en plichten overdragen aan een derde, wordt aldus tegengegaan. 
Of aan het hiergenoemde vereiste wordt voldaan kan bij de aanvraag 
onder meer worden getoetst aan de hand van het prospectus en de akte. 
Indien daaruit blijkt dat de kredietgever een handelwijze voor ogen staat 
als hierboven beschreven, dan zal de vergunning worden geweigerd. Als 
eerst naderhand mocht blijken dat een vergunninghouder f rontingpraktijken 
bezigt en dat na ontvangst van een aanwijzing blijft doen, zal zijn vergunning 
worden ingetrokken. Overigens zal hierna (paragraaf 4.2.2.2) op het 
toezicht nog nader worden ingegaan. 

Ter voorkoming van misverstand wordt opgemerkt dat de eis om voor 
eigen rekening en risico te handelen niet impliceert, dat het de kredietgever 
onder alle omstandigheden verboden zou zijn vorderingen uit kredietover-
eenkomsten te cederen. Het moet natuurlijk mogelijk zijn om (een deel 
van) de eigen onderneming te verkopen. Ook is het volkomen geoorloofd 
een vordering uit handen te geven voor incasso. Tegen zekerheidscessie 
van de vordering in het kader van de eigen bedrijfsfinanciering bestaat 
evenmin bezwaar. In dit laatste geval blijft de kredietgever immers de 
wederpartij van de kredietnemer. 

De minimumtransactie-eis als mogelijke intrekkingsgrond, die ook in 
het voorontwerp voorkwam is gehandhaafd, omdat er een relatie bestaat 
tussen het realiseren van een bepaalde omzet en het opbouwen van 
professionaliteit en deskundigheid van de kredietgever. Het bestaan van 
een dergelijke relatie is als zodanig onderschreven door de beide com-
missies. Wel is men bevreesd dat door middel van gekunstelde constructies 
aan de eis van 50 transacties zou kunnen worden voldaan. Naar aanleiding 
hiervan merken wij op, dat hier uiteraard wel sprake dient te zijn van reële 
transacties. Zo zullen verschillende kredietnemers als wederpartij dienen 
op te treden (geen opsplitsing in verschillende contracten) en zullen de 
kredietbedragen en de looptijden een redelijke afspiegeling dienen te zijn 
van de gebruikelijke in (het desbetreffende deel van) de branche. Voorts 
menen de commissies dat van een minimumtransactie-eis een ongewenste 
stimulans tot kredietverlening («produktie-jacht») zou kunnen uitgaan. Wij 
kunnen dit niet onderschrijven, ledere ondernemer is gericht op vergroting 
van zijn omzet. Dit kan zijn om de winst te vergroten, om uit het verlies te 
geraken, alsook om aan de omzeteis als hier bedoeld te voldoen. Binnen 
de grenzen die deze wet stelt is dit streven geoorloofd. De wet biedt 
voldoende mogelijkheden om tegen een ongewenste «produktie-jacht», 
zo die zich mocht voordoen, op te treden. 

Overigens zal het hanteren van een minimumtransactie-eis tegemoet 
komen aan het door de Commissie WCGK genoemde probleem dat 
hantering van het begrip «in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
krediet verlenen» op zichzelf genomen te weinig grond biedt om krediet-
gevers die slechts incidenteel krediet verlenen van de markt te weren. 

Ten aanzien van de toetredingseisen hebben de adviescommissies 
voorts gepleit voor het opnemen van specifieke deskundigheidseisen. De 
CCA pleit daarnaast voor het opnemen van een solvabiliteitseis. 

Wij menen dat de wetgever niet zo ver moet gaan om wettelijk om-
schreven deskundigheidseisen voor te schrijven. Niet alleen ontbreken op 
dit moment algemeen aanvaarde normen van vakbekwaamheid inzake 
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krediet verlenen, maar ook zouden eventueel te stellen eisen moeten 
verschillen al naar gelang de grootte van de onderneming en de soorten 
krediet die worden verstrekt. Dit zou nopen tot een gedifferentieerd 
eisenstelsel, dat zich niet gemakkelijk laat formuleren en laat toepassen in 
de praktijk. 

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is gegronde 
vrees voor ondeskundig optreden dan ook als afzonderlijke weigerings-
grond voor de vergunning geschrapt. Daarbij kan overigens nog worden 
opgemerkt dat ernstige twijfel ten aanzien van de deskundigheid in het 
algemeen gepaard zal gaan met gegronde vrees voor wetsovertreding of 
althans handelen in strijd met de voor kredietgevers passende zorgvuldig-
heid en uit dien hoofde tot weigering van de vergunning kan leiden. Met 
name de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de werving en de 
behandeling van kredietaanvragen, welke hierna onder 4.3 worden 
toegelicht, brengen immers reeds met zich dat met een behoorlijke mate 
van deskundigheid moet worden geopereerd door de kredietgevers. 

De door de CCA gesuggereerde solvabiliteitseisen komen ons in het 
kader van deze wet als minder eigenlijk voor. Een eigen vermogenseis, als 
thans onder de WAS geldt, houdt niet als vanzelf een waarborg voor 
professionaliteit in en kan in de WCK niet de functie hebben die hij 
bijvoorbeeld in het kader van de Wet toezicht kredietwezen vervult, 
aangezien de consument bij kredietverlening debiteur is. Voor de geld-
scheppende instellingen is een solvabiliteitseis gewenst met het oog op 
crediteurenbescherming. 

4.2.2. Toezicht 

4.2.2.1. Organisatie van het toezicht 
Er kan niet volstaan worden met het stellen van eisen ter verkrijging van 

een vergunning, aangezien zulks slechts een preventieve toetsing 
inhoudt. Het is noodzakelijk dat er ook repressief toezicht plaatsvindt, 
waarbij periodiek wordt nagegaan of kredietgevers zich aan de wet 
houden en zich ook overigens als goed kredietgever gedragen. Voortbou-
wend op de goede ervaringen die zijn opgedaan met het WCGK-toezicht, 
zijn wij voornemens iedere kredietgever ten minste eenmaal per jaar te 
laten bezoeken en een steekproefsgewijs onderzoek in de administratie te 
laten doen naar akten, prospectussen en andere relevante bescheiden, 
zoals aanvraagformulier en BKR-toets. Daarnaast kan naar aanleiding van 
een klacht van een consument of een hulpverlener een onderzoek worden 
ingesteld. Het uitoefenen van een stringent toezicht is één van de 
belangrijkste kenmerken van het met het onderhavige wetsvoorstel 
voorgestane beleid. Wij zijn de mening toegedaan dat een goed functio-
nerend toezicht een goed substituut kan vormen voor verreikende 
regulering die anders nodig zou zijn ter bereiking van de doelstellingen. 

Het ligt in de bedoeling dat de toezichthoudende taak zal worden 
uitgeoefend door de Economische Controledienst (ECD). Aangezien het 
beleid terzake van de vergunningverlening en intrekking, en in verband 
daarmee het administratieve sanctiebeleid, bij de Minister van Economi-
sche Zaken berust, zal mede met het oog op een evenwichtig en gecoör-
dineerd beleid inzake het toepassen van sancties goed overleg worden 
gevoerd tussen het departement van Economische Zaken en de ECD. 
Voorts zal in goed overleg met DNB en de Minister van Financiën worden 
gestreefd naar een zodanig toezicht ter zake van de onderhavige wet, dat 
mogelijke lasten, bijvoorbeeld bestaande uit het houden van dubbele 
administratie door de WTK-instellingen, zoveel mogelijk beperkt blijven. 
In dat overleg zullen ook de grote lijnen van het beleid ten aanzien van 
het toezicht worden vastgesteld. Tevens zullen DNB en het Ministerie van 
Financiën in de aanvangsfase, waar nodig, de ECD behulpzaam zijn bij het 
opbouwen van de expertise die noodzakelijk is voor een juist begrip van 
het bankwezen. 
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Aldus is aangegeven op welke wijze vorm zal worden gegeven aan 
goede overlegstructuren, een onderwerp waarvan de beide adviescorrv 
missies het belang hebben geïndiceerd. 

1 Erecode van de Vereniging van Financie 
ringsondernemingen in Nederland, Verkrijg 
baar bij de VFN, Hoge Nieuwstraat 28a, 
2415 EL Den Haag. 

4.2.2.2. Normering; erecode VFN 
Voor het uitoefenen van het toezicht ter zake van het handelen als goed 

kredietgever vormen een belangrijk aanknopingspunt de door een 
belangrijke branche-organisatie van kredietverstrekkers, de VFN, ontwik 
kelde normen, die op 27 april 1983 zijn vastgesteld in een erecode. Dit 
vergemakkelijkt, ten opzichte van het ingevolge de WAS en de WCGK 
uitgeoefende toezicht, de ingevolge de WCK uit te voeren toetsing ter 
zake van het maatschappelijk betamelijk handelen van alle kredietgevers 
in de zin van de WCK. Bedoelde code bestaat uit twee delen, respectievelijk 
de algemene en de bijzondere gedragsregelen en richtlijnen. Deze voor 
een ieder beschikbare code' geeft een overzicht van de in de branche 
ontwikkelde maatstaven voor behoorlijke kredietverlening. Het algemene 
gedeelte houdt onder meer het streven in naar een zo groot mogelijke 
openheid en duidelijkheid in het algemeen, zowel als bij kredietverlening 
in het individuele geval. Tevens bevat dit deel een anti-discriminatie 
gedragsregel. Van de bijzondere richtlijnen is met name die ten aanzien 
van het acceptatie- en kredietbeleid van belang. Onder maatschappelijk 
verantwoorde kredietverlening wordt verstaan het slechts dan verstrekken 
van krediet wanneer de financier, gelet op de hem ter beschikking 
staande gegevens, redelijkerwijs mag aannemen, dat de kredietnemer 
aan de uit de krediettransactie voortvloeiende financiële verplichtingen 
kan voldoen. Als maatschappelijk onverantwoord wordt beschouwd 
kredietverlening waarvan de verplichtingen in samenhang met andere, 
reeds bestaande, lasten de primaire levensbehoeften van de kredietnemer 
in gevaar brengen. Als norm voor dit laatste geldt de hoogte van een 
bijstandsuitkering; deze is gerelateerd aan het netto-minimumloon. 

Wij waarderen deze zelfregulering van de branche positief. De normen 
van de erecode zullen een belangrijke leidraad vormen voor de interpretatie 
van het in het ontwerp neergelegde criterium betreffende de zorgvuldigheid 
die in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht van een 
kredietgever in de situaties waarvoor bij of krachtens de wet geen 
concrete voorschriften zijn gesteld. 

In goede samenspraak met de branche zal worden bevorderd dat de 
normen evolueren met nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard heeft de minister 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de invulling van de genoemde 
wettelijke norm. Deze benadering van de Erecode betekent dat kredietge-
vers die zich er niet aan houden, getroffen kunnen worden door admini-
stratieve sancties. Tegelijkertijd brengt dit met zich mee dat de normen 
ook zullen gelden voor niet-VFN-leden. Wij menen dat op deze wijze een 
gelukkige combinatie gevonden is van zelfregulering en concretisering 
van overheidstoezicht. 

De Commissie WCGK pleit voor opneming in de WCK van een bepaling 
als artikel 2 WAS, dat de mogelijkheid inhoudt om bij algemene maatregel 
van bestuur bepaalde concreet te benoemen vormen van bedrijfsvoering 
te kwalificeren als een handelen in strijd met hetgeen een goed kredietgever 
betaamt. Wij menen echter dat aan zo'n uitbreiding van het toezicht-in 
strumentarium geen behoefte bestaat. Nu, zoals aangegeven, zo duidelijk 
aansluiting wordt gezocht bij zelfregulering, is het uit een oogpunt van 
overzichtelijkheid en deregulering niet gewenst, dat daarenboven nog een 
regelgevende bevoegdheid voor de overheid wordt gecreëerd. Wij menen 
te kunnen volstaan met het in concreto beoordelen van kredietgeversge-
drag, waarbij er van mag worden uitgegaan dat onherroepelijke beslissin-
gen in concrete gevallen, onder omstandigheden kunnen uitgroeien tot 
een bestendige beleidslijn, waar een algemeen preventieve werking van 
uitgaat. 
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4.2.3. Administratieve sancties 

Bij het uitoefenen van toezicht staat de minister een drietal administra-
tieve sanctiemogelijkheden ter beschikking: het geven van een schriftelijke 
aanwijzing die eventueel gepubliceerd kan worden, het beperken van of 
verbinden van voorschriften aan de vergunning, alsmede de zwaarste 
sanctie, intrekking van de vergunning. 

Een aanwijzing wordt schriftelijk gegeven. Zij bevat zowel de grond 
waarop ze is gebaseerd, alsmede een aanwijzing voor gedragingen of 
handelingen die de kredietgever in het vervolg moet verrichten of nalaten. 
Tevens zal de minister aangeven of hij voornemens is de aanwijzing in de 
Staatscourant, of elders, te publiceren. Deze mogelijkheid is opgenomen 
om aan de aanwijzing in bepaalde gevallen een extra gewicht te kunnen 
geven. De druk op de kredietgever om gevolg te geven aan de in de 
aanwijzing besloten opdracht wordt erdoor vergroot, omdat openbare 
bekendmaking een zeker schandpaaleffect heeft. 

Bij het beperken van de vergunning kan worden gedacht aan uitsluiting 
van deelneming aan bepaalde vormen van krediettransacties of van een 
bepaald filiaal. Wat de voorschriften betreft valt te denken aan het 
voorschrift dat een bepaald persoon niet meer betrokken bij of verant-
woordelijk voor het sluiten van krediettransacties mag zijn omdat hij het 
niet zo nauw neemt met de voorschriften die de wet stelt. 

Tot het beperken van, het verbinden van voorschriften aan, of intrekken 
van een vergunning kan de minister overgaan, niet alleen in verband met 
bepaalde feitelijke omstandigheden (bijvoorbeeld dat gedurende twaalf 
maanden minder dan vijftig kredieten zijn verstrekt) en het niet meer 
voldoen aan de vergunningvereisten, maar ook indien binnen twee jaar, 
nadat een aanwijzing onherroepelijk is geworden, er wederom aanleiding 
is tot het geven van een schriftelijke aanwijzing, of indien geen gevolg is 
gegeven aan de in de aanwijzing gegeven opdracht. Uiteraard is dit 
sanctiebeleid onderworpen aan controle door de rechter. 

4.2.4. Administratieve verplichtingen 

Sommige leden van de Commissie WCGK vragen om een beschouwing 
omtrent het opvragen van andere gegevens bij vergunninghouders dan 
die bedoeld in artikel 24, tweede lid. Zij menen dat het, bijvoorbeeld als 
een verlaging van het maximumtarief wordt overwogen, zinvol kan zijn 
het bedrijfsleven inzicht te laten verschaffen over de kostenstructuur. 

Wij m e n n dat aan zo een uitbreiding geen behoefte bestaat. Zoals 
uitvoerig is betoogd bij de behandeling van het maximumtarief zijn de in 
het verleden gevoerde overlegprocedures omtrent kostenposten niet erg 
vruchtbaar geweest. Zij dienen daarom voor de toekomst zoveel mogelijk 
beperkt te blijven. 

Bovendien is het een van de vruchten van het dereguleringsbeleid dat 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven zich duidelijk moeten laten 
motiveren. Verder vertalen dit soort lasten zich automatisch in kosten, die 
uiteindelijk door de consument betaald moeten worden. 

4.3. Werving, bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen 

4.3.1. Werving 

4.3.1.1. Reclamevoorschriften 
Voor de werving zullen bij algemene maatregel van bestuur regels 

worden gesteld. De thans bestaande regelingen inzake advertenties en 
dergelijke onder de WAS en de WCGK zullen daarbij het uitgangspunt 
vormen. Voorts zal worden bezien in hoeverre er aanleiding bestaat de in 
de Reclamecode consumptief krediet vervatte gedragsregels over te 
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nemen. Aan eerstgenoemde regelingen ligt de gedachte ten grondslag 
dat geen misleidende indrukken via advertenties mogen worden gewekt, 
en dat aanbiedingen een volledig beeld moeten geven. Hetzelfde uitgangs-
punt zal onder de WCK gelden. Op een enkel punt zullen de huidige 
normen aangevuld worden, bijvoorbeeld met betrekking tot aanduidingen 
van de tijdsduur waarbinnen een krediet verleend kan worden. Het ligt in 
het voornemen te bepalen dat het in het geheel niet zal zijn toegestaan te 
werven met de mededeling dat binnen een zeer korte tijd het krediet 
geregeld zal zijn. Advertenties als «binnen 24 uur krediet» kunnen 
bepaalde consumenten overreden om zonder een afgewogen beslissings-
proces krediet op te nemen. Dit laatste is strijdig met hetgeen deze wet 
beoogt. Uiteraard staat het de kredietgever vrij om snelle beslissingspro-
cedures te organiseren, mits de norm van goed kredietgever daarbij niet 
uit het oog wordt verloren. Hij mag er alleen geen wervingselement van 
maken. 

De regels zullen mutatis mutandis eveneens gelden voor bemiddelaars 
en leveranciers. Bij die marktpartijen komt het nogal eens voor dat de 
manier van werven de toets der zorgvuldigheid niet kan doorstaan. Voorts 
zullen concrete kredietaanbiedingen in advertenties representatief 
moeten zijn voor de kredieten die de desbetreffende kredietgever pleegt 
te sluiten, respectievelijk waarvoor de desbetreffende bemiddelaar pleegt 
te bemiddelen. Het zal daarom niet geoorloofd zijn te adverteren met 
loktarieven of met rentepercentages waarvoor slechts een beperkte groep 
kredietaanvragers bij de desbetreffende aanbieder in aanmerking komt. 

Indien de kredietaanbieding betrekking heeft op krediettransacties 
waarbij het beding gemaakt wordt dat andere overeenkomsten moeten 
worden gesloten kunnen eveneens regels worden gesteld omtrent de 
aanduiding van zo'n beding als zodanig, alsmede aan de daaruit voor de 
kredietnemer voortvloeiende kosten, voorzover de kredietgever in het 
niveau daarvan inzicht heeft. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat, waar en indien nodig, nadere regels 
zullen worden gesteld ter zake van de percentagegewijze prijsaanduiding, 
indien mocht blijken dat deze afbreuk kan doen aan de informatieve 
waarde van het effectieve kredietvergoedingspercentage als vergelijkings-
maatstaf. Als voorbeeld van de hierbedoelde aanduidingen kan worden 
genoemd het vermelden van een nominaal jaarpercentage naast het 
effectieve kredietvergoedingspercentage. 

4.3.1.2. Prospectusplicht 
Eveneens in het belang van de potentiële kredietnemer is het prospectus, 

dat de kredietgever, leverancier en bemiddelaar kosteloos ter beschikking 
moeten stellen. Dit prospectus dient een duidelijk en objectief voorlichtend 
karakter te dragen, zowel op economisch als op juridisch gebied. Met het 
oog hierop zal op basis van artikel 26 een algemene maatregel van 
bestuur worden uitgevaardigd. De economische voorlichting betreft: 

1. enige van de meest voorkomende kredietsommen met de meest 
gebruikelijke betalingsregelingen, alsmede ter zake daarvan: 

a. het totale bedrag van de kredietvergoeding; 
b. het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis; 
2. de kostenregeling bij algehele vervroegde aflossing; 
3. de kostenregeling bij achterstalligheid in de betalingen. 

Wat betreft het geven van juridische voorlichting staat het volgende 
voor ogen: in kort en overzichtelijk bestek zullen de belangrijkste rechten 
en verplichtingen van de kredietnemer, alsmede de gevolgen van niet-
nakoming van die verplichtingen, moeten worden gepresenteerd. Bij de 
rechten van de kredietnemer is onder meer te denken aan vervroegde 
aflossing, aan het feit dat ontbinding alleen na een uitspraak van de 
rechter mogelijk is en aan de rechten ten aanzien van de zaak indien 
zakelijke zekerheid is bedongen. Bij de verplichtingen denken wij onder 
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andere aan het moeten aangaan van andere overeenkomsten, en bij de 
gevolgen van wanprestatie aan de mogelijkheid van vervroegde opeis-
baarheid door de kredietgever en de extra rente bij vertraagde aflossing. 

Ten slotte, zo stellen wij ons voor, zal aan de hand van enige sprekende 
voorbeelden moeten worden aangegeven, welke inkomsten en uitgaven 
relevant zijn voor de bepaling van het vrij besteedbare inkomen, de basis 
van iemands kredietwaardigheid. Indien de genoemde voorbeelden 
representatief zijn, kan de kredietnemer in spe in beginsel beoordelen hoe 
groot of hoe klein zijn kredietwaardigheid is. Gezien het belang dat wij 
hechten aan een goede voorlichting, zal op de inhoud van het prospectus 
een strikt toezicht worden uitgeoefend. 

4.3.1.3. Het effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis 
Zowel in het prospectus als bij andere wijzen van aanbieding (reclame-

uitingen) zal het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis 
moeten worden vermeld. Dezelfde verplichting geldt sinds 1 januari 1984 
ingevolge de WAS en de WCGK. Van de zijde van de Staten-Generaal is 
ingestemd met het instellen van deze verplichting ter gelegenheid van de 
behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de WAS en de WCGK 
(Kamerstukken II, 1981, 16981, nrs. 1-3). Derhalve kan hier grotendeels 
worden volstaan met een verwijzing naar de parlementaire behandeling 
van dat wetsvoorstel (Kamerstukken II, 1981/82, 1982/83, 16 9 8 1 ; 
Handelingen II 1982/83, blz. 1762-1767, blz. 1850-1851; Kamerstukken 
I 1982/83, 16981 (118, 118a en 118b); Handelingen I 1982/83, blz. 
1178-1179). 

Een consument die overweegt een krediet te nemen, moet kunnen 
beoordelen welke kredietaanbieding voor hem het beste is, waarbij de 
kredietvorm en de kredietvergoeding een belangrijke rol spelen. Zonder 
een uniform «prijsvoorschrift» is het voor de consument heel moeilijk een 
goede prijsvergelijking te maken tussen de verschillende kredietaanbie-
dingen; verschillen in rentevergoeding en in rekening gebrachte kosten, 
alsmede de grote verscheidenheid in aantal en lengte van de termijnen 
zijn daar debet aan. Door de totale kredietvergoeding - zowel inhoudende 
rentekosten als in rekening gebrachte administratiekosten, bereidstellings-
provisie, dekking van overlijdensrisico, en dergelijke - weer te geven in 
een percentage op jaarbasis van het werkelijk genoten krediet, wordt wel 
een juiste prijsvergelijking mogelijk gemaakt. Het effectief kredietvergoe-
dingspercentage is een maatstaf waarmee de aanbiedingen van de 
verschillende kredietinstellingen onderling vergeleken kunnen worden. 

Dit soort instrumenten biedt mogelijkheden aan de consument die niet 
overgaat tot een beslissing dan nadat hij de voor- en nadelen goed heeft 
afgewogen en de verschillende aanbiedingen met elkaar heeft vergeleken. 
De ervaring leert dat lang niet alle kredietnemers zulk rationeel gedrag 
vertonen. Het zijn vooral de hogere middengroepen die zo te werk gaan, 
en aldus van deze maatregel de meeste vruchten kunnen plukken. 
Anderzijds mag tevens worden verwacht dat van een duidelijke kenbaarheid 
van de prijs van krediet een concurrentie-bevorderende werking uitgaat, 
zodat in dat opzicht alle kredietnemers ervan profiteren. Dit onderdeel 
van de wet geldt, zoals eerder vermeld, ook voor het aanbieden van 
kredieten met een kredietsom van meer dan f40 000. 

4.3.2. Kredietbemiddeling 

Naar aanleiding van het voorstel van de ambtelijke coördinatiecommissie 
consumptief krediet om voor kredietbemiddelaars een positief registra-
tiestelsel op te zetten, gecombineerd met een verbod voor de kredietgever 
om samen te werken met een niet geregistreerde bemiddelaar, besliste 
het kabinet als volgt op het dereguleringsvoorstel van de eerder genoemde 
werkgroep-Nicaise: «Ter zake van de kredietbemiddeling meent het 
kabinet, dat in de te ontwerpen Wet consumentenkrediet vooralsnog niet 
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een registratie van kredietbemiddelaars dient te worden opgenomen. De 
nog niet in werking getreden wet van 1 juni 1983 (Stb. 297), houdende 
wijziging van de Wet op het consumptief geldkrediet, zal voorzien in een 
verplichting voor bemiddelaars tot vermelding van het effectieve rente-
percentage. Na de inwerkingtreding van deze regeling zal onderzocht 
worden in hoeverre die verplichting tot aanvaardbare resultaten leidt. 
Slechts indien praktijkervaringen de noodzaak daartoe aantonen zal 
overwogen worden zodanige registratie alsnog in te voeren». 

De CCA stelt voor, op grond van het feit dat SWOKA heeft gecon-
stateerd dat overcreditering anderhalf maal zoveel voorkomt bij kredieten 
die via de bemiddelaar tot stand komen, om een positief registratiestelsel 
voor de ± 100 gevolmachtigde bemiddelaars in te stellen en voor de 
overige ( ± 1 7 000) bemiddelaars een negatief registratiestelsel. Dit 
laatste houdt in dat bemiddelaars die bij herhaling problemen veroorzaken, 
op een lijst worden geplaatst, waarna het kredietgevers niet meer vrij 
staat met hen samen te werken. 

De Commissie WCGK denkt aan een negatief registratiestelsel voor 
bemiddelaars wier bedrijfsvoering zich niet verdraagt met algemene 
normen van betamelijkheid. Ook de VNG geeft als haar mening te kennen 
dat er stringentere eisen aan kredietbemiddelaars gesteld moeten 
worden. 

Wij menen dat thans niet het moment is aangebroken om terug te 
komen op het eerder ingenomen kabinetsstandpunt, maar dat eerst 
afgewacht moet worden hoe de voorgestelde regeling ten aanzien van 
bemiddelaars in de praktijk zal werken. Bovendien is onvoldoende 
aangetoond dat de misstanden van dien aard zijn, dat registratie een 
adequate remedie zou zijn. Wij willen er voorts op wijzen dat, indien zou 
worden besloten tot een vorm van registratie van bemiddelaars, er 
duidelijk omschreven concrete normen dienen te zijn aan de hand 
waarvan het optreden als goed bemiddelaar beoordeeld kan worden. 
Deze beoordeling zou, gelet op het genoemde grote aantal bemiddelaars, 
een aanzienlijke controle-inspanning van de overheid vergen. Ook een 
negatief registratiestelsel vergt, hoewel de negatieve lijst wellicht niet 
uitgebreid zou zijn, een veel intensiever overheidstoezicht op het functio-
neren van bemiddelaars dan in de ons voor ogen staande opzet. Een 
positief registratiestelsel zou ook het gevaar van verstarring inhouden, 
waartegen de werkgroep-Nicaise in het algemeen deel van zijn rapport 
waarschuwde. 

Ten aanzien van de in de WCK voorgestelde regeling verdient het nog 
vermelding, dat die meer inhoudt dan de verplichting voor bemiddelaars 
tot het vermelden van het effectieve kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis. Deze regeling zal zijn ingebed in regels van bredere strekking. 
In het algemeen zullen de voorschriften ten aanzien van prospectus en 
reclame mede van toepassing zijn op bemiddelaars. Voorts geldt ingevolge 
het wetsvoorstel voor de bemiddelaars het verbod om een vergoeding of 
beloning in rekening te brengen aan een ander dan de kredietgever. In de 
praktijk komt het er dan op neer dat de kredietgever een provisie betaalt 
aan de bemiddelaar. Daarbij kan voor die provisie een maximum worden 
bepaald en kan gespreide uitbetaling worden geregeld. Aldus kunnen 
bepaalde minder gewenste situaties en praktijken (provisiejacht), die 
afbreuk kunnen doen aan een verantwoorde benadering van potentiële 
kredietnemers door bemiddelaars, worden tegengegaan. Het streven is 
erop gericht dat deze regels reeds voor de inwerkingtreding van de WCK 
in het kader van de WCGK van kracht worden. Daartoe is inmiddels een 
voorstel van wet, houdende wijziging van de WCGK en van de wet van 1 
juni 1983 (Stb. 297) tot wijziging van de WCGK, ingediend (Kamerstukken 
II, 1985/1986, 19460, nrs. 1-3), dat nader aan de orde komt onder 4.6 
van deze memorie. Indien dat wetsvoorstel, dat een technisch karakter 
heeft en beperkt van omvang is, snel wordt afgehandeld kan op korte 
termijn met de nieuwe opzet ervaring worden opgedaan. 
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Er bestaan daarnaast verschillende soorten zelfregulering voor bemid-
delaars, namelijk een provisieregeling in de sfeer van het geldkrediet en 
de reclamecode consumptief krediet. Bovendien kent de VFN een eigen 
meldingssysteem ter zake van malafide bemiddelaars. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de voorgestane regeling ten aanzien 
van bemiddelaars moet worden bezien in het licht van het feit dat de 
WCK vooral is gericht op de centrale partij aan aanbodzijde, de kredietge 
ver. Diens verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig acceptatiebeleid is 
uitdrukkelijk in de wet verankerd (artikel 28); deze verantwoordelijkheid 
bestaat ook indien de kredietaanvraag geschiedt door tussenkomst van 
een bemiddelaar. Voorts wordt door het voorgenomen beleid ten aanzien 
van de ten hoogste toe te laten kredietvergoeding (zie hierna onder 
4.4.3.2) diens mogelijkheid om risico's te aanvaarden beperkt. Alles 
overziende zijn wij van mening dat de wet voorshands voldoende instru-
menten bevat ter bescherming van de consument tegen minder gewenste 
aspecten van kredietbemiddeling. 

4.3.3. Behandeling van kredietaanvragen 

4.3.3.1. Inlich tingen 
Ook de kredietgever moet over voldoende informatie beschikken 

alvorens hij een kredietovereenkomst sluit. Artikel 28 bevat daarvoor de 
norm. Hij moet bij kredieten van meer dan f2000 genoegzame inlichtingen 
inwinnen. Dit houdt in dat de kredietgever met behulp van een inlichtin-
genformulier, waarin relevante vragen over de kredietwaardigheid van de 
kredietaanvrager zijn opgenomen, of anderszins de kredietwaardigheid 
serieus onderzoekt. De kredietgever moet inzicht hebben in zowel de 
inkomsten als bepaalde vaste uitgaven van de kredietaanvrager. Dit houdt 
in dat hij inlichtingen dient te verzamelen over enerzijds bron en hoogte 
van het inkomen, eventuele nevenverdiensten van de aanvrager, inkomsten 
van andere personen indien deze relevant zijn voor de desbetreffende 
aanvrage en anderzijds vaste lasten als woonlasten (huur dan wel 
hypotheek, alsmede de vaste bedragen aan electriciteit, gas en water), 
alimentatie, ziektekostenverzekering of ziekenfondspremie en dergelijke. 

4.3.3.2. Budgetanalyse 
Van een goed kredietgever zou naar het oordeel van CCA mogen 

worden verwacht dat hij, wanneer een kredietnemer bij hem een tweede 
of volgend krediet wil opnemen of wanneer hij weet dat de kredietaanvrager 
reeds één of meer kredieten heeft (dit is te toetsen bij het BKR), de 
relevante informatie over de financiële positie van de kredietaanvrager in 
overzichtelijke vorm aan deze laatste presenteert. Aldus kan de krediet-
aanvrager beter in staat worden geacht om zijn financiële situatie te 
beoordelen zoals die ontstaat indien zijn aanvraag voor een tweede of 
volgend krediet zou worden gehonoreerd Een bepaling van deze strekking 
zou naar de mening van de CCA moeten worden opgenomen. 

In de Commissie WCGK hebben de vertegenwoordigers van de 
consumentenorganisaties gepleit voor een door de kredietgever te 
verstrekken verplichte budgetanalyse, gekoppeld aan een afkoelingsperi-
ode, vanaf het tweede krediet. 

Het voorontwerp voorzag niet in een budgetanalyse. Ook bij nadere 
overweging menen wij dat daaraan geen behoefte bestaat. In de eerste 
plaats moet sterk betwijfeld worden of de kredietgever de meest aange-
wezen instantie is om de aanvrager voor te lichten over zijn financiële 
situatie. Het ligt onzes inziens meer voor de hand dat de aanvrager die 
een lening overweegt, maar niet zeker weet of het nieuwe krediet binnen 
zijn budget past, zich door een onafhankelijke instelling laat adviseren. 
Hier zou een taak kunnen liggen voor het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) en het maatschappelijk werk. Verder kan het 
verstrekken van zo'n analyse bezwaarlijk door een wettelijke verplichting 
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aan de kredietgever worden opgelegd omdat deze voor het verkrijgen van 
gegevens is aangewezen op de kredietaanvrager, die er bijvoorbeeld om 
redenen van privacy niet altijd voor zal voelen alle benodigde gegevens te 
verschaffen. Tenslotte wijzen wij op de kosten die een wettelijke regeling 
met zich mee zal brengen, zoals de opleiding van personeel dat de 
analyses moet opstellen. Deze wegen niet op tegen de mogelijke baten. 
Kredietgever en consument moeten zich ook bij een eerste krediet goed 
afvragen of het krediet wel verantwoord is, gelet op alle relevante 
gegevens. 

Het bovenstaande neemt vanzelfsprekend niet weg dat het gewenst is, 
en veelal onderdeel zal zijn van een zorgvuldig acceptatiebeleid, dat de 
kredietgever op vrijwillige basis in overleg met de cliënt beziet of de 
aangevraagde lening past in het inkomsten- en uitgavenpatroon van de 
laatste. 

4.3.3.3. Kredietregistratie 
Een belangrijk onderdeel van het inwinnen van de nodige inlichtingen is 

de toets bij het BKR omtrent de daar geregistreerde verplichtingen van de 
kredietaanvrager. In het kredietdossier dient hieromtrent een schriftelijk 
stuk of een aantekening aanwezig te zijn (artikel 28, tweede lid). Dit sluit 
aan op artikel 14, tweede lid, dat inhoudt dat in beginsel een verplichting 
voor de kredietgever tot (blijvende) aansluiting bij het BKR als voorschrift 
aan de vergunning wordt verbonden. Dit zal het overgrote deel van de 
vergunningen betreffen, onder meer vanwege het feit dat de meeste 
kredietgevers nu reeds bij het BKR zijn aangesloten. Naar verwachting zal 
het hanteren van dit vergunningvoorschrift een positief ondersteunend 
effect hebben ten aanzien van het functioneren van de kredietregistratie 
in Nederland. 

Het past heel wel in de huidige opvattingen over de verhouding tussen 
de private en de publieke sector om niet tot overheidsingrijpen over te 
gaan indien een privaatrechtelijke stichting - het BKR - goed functioneert. 
Maar omdat weigering of opzegging van het deelnemersschap van het 
BKR gevolgen kan hebben voor de vergunning van een kredietgever en 
omgekeerd verplichtingen die de overheid de kredietgever oplegt, 
relevant kunnen zijn voor het BKR, dient gewaarborgd te zijn dat de 
private en publieke belangen goed op elkaar zijn afgestemd. Wij stellen 
ons daarom voor het constructieve overleg dat in het verleden regelmatig 
heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de betrokken 
departementen en het BKR voor de nabije toekomst te intensiveren en te 
structureren. 

Voor hypotheken geldt op dit moment een negatief registratiesysteem, 
dat wil zeggen dat slechts in geval van een achterstand in de betaling van 
tenminste drie maanden registratie plaatsvindt. 

De Commissie WCGK heeft de aandacht gevraagd voor de gevolgen 
van de weigering of het verlies van het BKR-deelnemersschap. 

Het is bekend dat de deelnemers van het BKR een eigen belang hebben 
bij een volledige registratie van schulden, die onder de door de Stichting 
gehanteerde definities vallen. Daarom zullen professionele kredietgevers 
die voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van een WCK-vergunning 
doorgaans geen belemmering ondervinden bij toelating tot het registra-
tiesysteem. Niettemin is het, gelet op de aard en doelstelling van het 
BKR, niet geheel uit te sluiten dat zo iets voorkomt. In concreto doet zich 
dit op zeer beperkte schaal ook voor. Kredietgevers die tevens optreden 
als bemiddelaar worden op grond van een zogenaamde nevenberoep clau-
sule niet tot het BKR toegelaten. Indien zij meer dan 50 kredieten per jaar 
verstrekken zullen zij wel in aanmerking komen voor een WCK-vergunning. 
Naar wij verwachten zal in het reeds genoemde overleg met het BKR een 
betere afstemming op dit punt worden bereikt, gelet ook op het technische 
karakter daarvan. 
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Ook ten aanzien van ontneming van het deelnemerschap door het BKR 
gaat een automatische koppeling met de status van vergunninghouder 
ingevolge de wet te ver. Het is van belang vast te stellen dat aan de 
WCK-vergunning van de kredietgevers die aan het BKR deelnemen het 
voorschrift dat tot die deelname strekt zal zijn verbonden. Wanneer een 
dergelijke kredietgever door het BKR als deelnemer wordt geroyeerd, 
voldoet hij niet langer aan dat voorschrift, hetgeen voor de overheid 
reden kan zijn om in te grijpen op grond van de WCK. Aangezien een 
zodanig royement een zware maatregel is, die zeker niet lichtvaardig zal 
worden genomen, is de kans overigens groot dat de gedragingen die tot 
het royement hebben geleid tevens bestempeld moeten worden als 
handelen in de strijd met de WCK of met hetgeen anderszins van een 
goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht, 
zodat ook uit dien hoofde overheidsingrijpen geboden is. Niettemin kan 
niet geheel worden uitgesloten dat ontneming van het BKR deelnemer-
schap plaatsvindt op grond van redenen, die als zodanig geen aanleiding 
vormen voor ingrijpen op grond van de WCK. 

Wat de reden van royement ook moge zijn, in elk geval zal een maatregel 
op grond van de WCK ernstig moeten worden overwogen, alleen reeds 
omdat de betrokken kredietgever door het royement in een situatie komt 
te verkeren waarin hij het genoemde vergunningvoorschrift niet meer kan 
naleven en door verlies van het BKR-deelnemerschap zonder bijzondere 
maatregelen geen verantwoord acceptatiebeleid meer zal kunnen voeren. 
Het overheidsingrijpen behoeft evenwel niet per definitie de vorm van 
intrekking van de vergunning te hebben. Ingevolge artikel 1 6, eerste lid, 
onder a, kan de minister in een zodanige situatie een aanwijzing geven, 
bijvoorbeeld inhoudend, dat de betrokkene zijn gedraging (eventueel 
nalatigheid) die aanleiding was voor het royement corrigeert. Het is dan 
niet op voorhand uitgesloten dat bij gegeven garanties voor verbetering 
hernieuwde aansluiting bij het BKR kan plaatsvinden. 

Heeft de gedraging of nalatigheid die aanleiding tot het royement was 
een zo ernstig karakter, dat een aanwijzing een ontoereikende maatregel 
zou zijn, dan kan de vergunning inderdaad worden ingetrokken. Ook is 
echter denkbaar, dat in zo'n geval bijvoorbeeld nadere beperkingen of 
voorschriften aan de vergunning worden verbonden, wanneer daardoor 
het consumentenbelang voldoende kan worden veilig gesteld (artikel 17, 
tweede lid). Zoals eerder gesteld is het niet bij voorbaat uitgesloten dat 
een kredietgever die niet bij het BKR is aangesloten door het nemen van 
bijzondere maatregelen toch verantwoord kan opereren. Ook daarom ligt 
het in de rede dat eerst tot intrekking van de vergunning wordt overgegaan 
nadat is vastgesteld dat door toepassing van andere middelen het 
gewenste resultaat niet kan of zal worden bereikt. 

Voor de goede orde dient tevens te worden vermeld, dat de BKR-
registratie ook aan natuurlijke personen verstrekte bedrijfskredieten, 
alsmede kredieten van f 40000 tot f 100000 omvat, waarop de WCK 
geen betrekking heeft. Een royement in verband met tekortkomingen in 
die sfeer is als zodanig niet relevant voor de toepassing van de WCK. In 
een dergelijk geval is er zeker reden om te trachten door het nemen van 
andere maatregelen dan door intrekking van de vergunning het consu-
mentenbelang veilig te stellen. 

Alles overwegende menen wij dat schrapping van een kredietgever uit 
het ledenbestand van het BKR niet automatisch tot gevolg dient te 
hebben dat de vergunning van de betrokkene wordt ingetrokken. 

De CCA meent dat voor kredietaanvragen vanaf f500 getoetst zou 
moeten worden bij het BKR De Commissie WCGK stelt voor om bij de 
verplichting van de kredietgever om genoegzame inlichtingen in te 
winnen dezelfde grens aan te houden als het BKR, namelijk f 1000 in 
plaats van de f2000 die in het voorontwerp was opgenomen 

Ingevolge de WCK dient, zoals gezegd, de kredietgever bij kredieten 
van meer dan f2000 te beschikken over genoegzame inlichtingen. Deze 
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verplichting omvat meer dan het uitvoeren van de «BKR-toets». Bij het 
BKR zijn immers niet alle schulden geregistreerd. Bovendien heeft het 
inwinnen van inlichtingen eveneens betrekking op de budgettaire positie 
van de aanvrager en wel in ruime zin. Overigens laat deze grens het BKR 
vrij haar eigen beleid te blijven voeren. 

4.3.3.4. Enige overige bepalingen 
Voorts zijn nog enkele bepalingen opgenomen betreffende de behande 

ling van kredietaanvragen, aangezien ook in dit laatste stadium van de 
precontractuele fase de (rechts-)positie van de consument enige verster-
king behoeft. Artikel 29 bepaalt dat bij het niet-inwilligen van een 
aanvraag geen beloning of vergoeding in rekening mag worden gebracht, 
en dat de kredietgever de aanvrager op diens verzoek schriftelijk de 
redenen van een afwijzing moet meedelen. De verplichting tot het 
mededelen van de reden van afwijzing vormt een complement op de 
bepaling dat de kredietgever genoegzame inlichtingen moet inwinnen. Dit 
laatste betekent immers dat de consument tal van gegevens over zichzelf 
moet verschaffen. Het is dan consequent dat de kredietgever verplicht is 
om serieus aan te geven waarom hij op grond van deze gegevens, 
eventueel in combinatie met andere factoren, afwijzend heeft beslist. 

Het element «op verzoek van de kredietnemer» is opgenomen op 
voorstel van de Commissie WCGK. Een schriftelijke motivering van iedere 
afwijzing is naar het oordeel van de commissie onevenredig belastend 
voor het bedrijfsleven. Wij nemen deze suggestie graag over. De ver-
wachting is dat de motivering van de kredietgever serieuzer en concreter 
zal zijn bij een individueel verzoek, dan indien op grote schaal afwijzingen 
gemotiveerd zouden moeten worden. In het laatste geval bestaat het 
gevaar van routineuze, en daardoor minder sprekende motivering, waar 
de consument uiteindelijk ook niet veel aan heeft. 

4.4. De krediettransactie 

4.4.1. Het aangaan van de transactie 

Wij achten het niet gewenst dat de consument verplichtingen op zich 
neemt terwijl hij nog in de oriënteringsfase verkeert. In de praktijk komt 
het thans wel voor dat de kredietnemer een - slechts globaal geformuleerd -
aanvraagformulier ondertekent, waarna in geval van een daarop aanslui-
tende bevestiging door de kredietgever, een rechtsgeldige overeenkomst 
tot stand is gekomen. 

Wij willen het mogelijk maken dat de kredietnemer in zo'n geval, ook na 
ontvangst van de bevestiging, nog kan afzien van het aangaan van de 
overeenkomst, bijvoorbeeld na vergelijking met andere aanbiedingen. In 
deze benadering past niet dat hij door het ondertekenen van een dergelijk 
aanvraagformulier al gebonden zou zijn. Om deze reden schrijft de wet 
voor dat de kredietovereenkomst moet worden aangegaan bij één, door 
alle partijen ondertekende, akte. Gezien de eisen die de wet aan een akte 
stelt, kan een aanvraagformulier daar veelal niet voor dienen. Het is 
gewenst dat het bestaande verschil in wettelijke bepalingen ter zake van 
akten van geldleen- en huurkooptransacties verdwijnt. De overheid zal 
erop toezien dat de kredietgevers duidelijke, goed leesbare en evenwichtige 
akten hanteren (artikel 30, derde en vierde lid). Daarbij zal gelet worden 
op hetgeen gebruikelijk is in de branche, met inachtneming van de norm 
«goed kredietgever». 

Door de CCA is bepleit het akte-vereiste niet te laten gelden voor 
goederenkrediet tot f2000, omdat die verplichting met name voor 
postorderbedrijven grote technische problemen met zich zou brengen. Dit 
bezwaar komt ons overtuigend voor. Ten einde mogelijke soortgelijke 
problemen bij het geldkrediet te ondervangen, stellen wij voor, dat voor 
kredieten tot f2000 kan worden volstaan met een schriftelijke bevestiging, 
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welke onverwijld aan de kredietnemer moet worden verstrekt. Deze 
bevestiging moet overigens aan dezelfde vereisten voldoen als de akte 
(artikel 32). 

4.4.2. Nietigheden 

4.4.2.1. Algemeen 
Bij de voorbereiding van het voorontwerp werd er van uitgegaan dat de 

bepalingen inzake algemene voorwaarden in te voeren als afdeling 6.5.2A 
van het nieuw Burgelijk Wetboek (Kamerstukken 16 983), op een eerder 
tijdstip in werking zouden treden dan de WCK. Daarom is een aantal 
bedingen, die in de regeling inzake algemene voorwaarden voorkomen, 
niet in deze wet opgenomen, hoewel deze zeker ook in dit kader van 
belang zijn. Het gaat om de bedingen die genoemd worden in kamerstukken 
1 6 983 nr. 44 onder b, c, f, k, m en n van de zogeheten «zwarte lijst» 
(artikel 3) en onder g, h, i, I en n van de grijze lijst (artikel 4). Naar eerder 
uitgesproken verwachting zou het betrokken deel van het nieuw BW ten 
vroegste aan het eind van de jaren tachtig ingevoerd kunnen worden. 
Thans buigt de Commissie Van den Haak zich over de vraag van de 
verdere behandeling van de Boeken 3, 5 en 6. In verband met een en 
ander zal naar verwachting ten aanzien van bedoelde bedingen een 
tijdelijke leemte ontstaan. Wij zien thans geen aanleiding om een aanvul-
lende voorziening in de WCK te treffen. Deze benadering verdient ook de 
voorkeur, omdat dan niet bij de inwerkingtreding van de regeling inzake 
algemene voorwaarden de WCK alsnog in verband daarmee gewijzigd 
behoeft te worden. 

Artikel 33 van het onderhavige voorstel houdt de nietigheid in van een 
aantal apert onredelijke bedingen waarvoor thans op grond van de WCGK 
hetzelfde geldt. De onder a omschreven nietigheid betreft het door de 
kredietgever verzwaren van de verplichtingen van de kredietnemer na het 
sluiten van de overeenkomst, voor zover dat niet betrekking heeft op de 
kredietvergoeding. Partijen kunnen wèl overeenkomen dat de rente 
varieert met de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Voorts worden 
beperkingen gesteld aan koppelverkoop van krediet en andere diensten 
en aan de vervroegde opeisbaarheid (onderdelen b en c). Ook is het niet 
toegestaan dat de kredietnemer verplicht wordt bij voorbaat (een deel 
van) zijn periodieke inkomsten aan de kredietgever over te dragen, zodat 
de laatste een gemakkelijke verhaalsmogelijkheid heeft (onderdeel d). 
Tenslotte worden overeenkomsten met nietigheid getroffen voor zover 
daarbij wordt afgeweken van met name de maximumtariefregeling en de 
WCK-bepalingen aangaande eigendomsvoorbehoud en overdracht tot 
zekerheid (onderdeel e). In dit kader wordt de zogenaamde binnentre-
dingsclausule eveneens nietig verklaard. De kredietnemer behoeft de 
kredietgever niet toe te laten tot zijn woning anders dan op vrijwillige 
basis. 

In de advisering zijn twee verboden bedingen ter sprake gebracht, het 
verbod van koppelverkoop en de beperking van de opeisbaarheidsgronden. 
Hieronder wordt daarop ingegaan. 

4.4.2.2. Verbod van koppelverkoop 
De CCA heeft op drie aspecten van het verbod van koppelverkoop 

gewezen, die tot wijziging van het voorontwerp zouden moeten leiden. In 
de eerste plaats wil men dit verbod zo lezen dat de kredietnemer de 
vrijheid heeft om het goed te verzekeren bij wie hij wil, tenzij het een 
verzekeraar betreft die redelijkerwijs niet door de kredietgever kan 
worden aanvaard. Ten tweede wil de CCA een uitzondering maken voor 
levenhypotheken. Tenslotte wensen de ondernemersleden van de CCA 
een uitzondering voor de verplichting tot het aanhouden van een betaal-
of salarisrekening. 

Aan de eerste uitzondering bestaat geen behoefte omdat de kredietgever 
op een andere wijze kan bereiken dat de gefinancierde zaak afdoende 
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verzekerd wordt, namelijk door in het kredietcontract bepaalde eisen aan 
de verzekering te stellen. Hierbij valt te denken aan een omschrijving van 
de soort verzekering (bijvoorbeeld all risk, of minimaal tegen brand en 
diefstal) als ook aan een verwijzing naar hetgeen in de branche gebruikelijk 
is ten aanzien van de desbetreffende verzekering, eventueel met een 
indicatie van de kosten. Het is niet gewenst dat de kredietgever de 
kwaliteit van de verzekeraar die de consument voorstelt zou beoordelen, 
omdat zulks bezwaarlijk te objectiveren is en daarom ook moeilijk te 
controleren in het kader van de onderhavige wet. Bovendien bestaat er 
toezicht van de Verzekeringskamer, op grond waarvan er in beginsel van 
kan worden uitgegaan dat alle hier te lande werkzame verzekeraars 
bonafide zijn. 

Hetgeen de commissies opmerken omtrent levenhypotheken geeft 
geen aanleiding tot specifieke regeling, omdat de WCK, in afwijking van 
de opzet van het voorontwerp, vooralsnog niet geldt voor hypotheken. 

Ter wille van de duidelijkheid omtrent het derde punt is het zinvol een 
onderscheid te maken tussen een salarisrekening en een betaalrekening. 
Een betaalrekening is een rekening bij een kredietinstelling waardoor 
girale betalingen ten gunste en ten laste van de rekeninghouder kunnen 
worden gedaan. Een salarisrekening is een betaalrekening met regelmatige 
voeding (creditering) in de vorm van periodieke overschrijving van het 
salaris of de uitkering. 

Wij achten het ongewenst dat een kredietnemer verplicht kan worden 
zijn periodieke inkomsten op een rekening bij de kredietgever te laten 
storten. Weliswaar heeft zo'n rekening een zekere waarde om betalings 
problemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren, maar daar staan 
zwaarder wegende argumenten tegenover. In zekere zin creëert de 
kredietgever met deze verplichting een gemakkelijke beslagmogelijkheid 
voor zichzelf, die veel gelijkenis vertoont met een looncessie. Deze laatste 
wordt verboden, zodat het niet in de rede ligt wel een verplichte salarisre-
kening toe te staan. Bovendien moet aan de kredietnemer de vrijheid 
worden gelaten in de keuze van de financiële instelling. Een te grote 
binding als zodanig wordt niet wenselijk geacht en ook moet de consument 
de voordeligste aanbieder kunnen kiezen Omdat ten slotte in de praktijk 
ook de kredietgevers zelf aan deze vorm van koppelverkoop geen 
behoefte hebben, bestaat er geen aanleiding om een uitzondering te 
maken voor de combinatie krediet-salarisrekening. 

Anders ligt het met de betaalrekening. Het kan een legitiem verlangen 
van de kredietgever zijn om betalingen betreffende een verleend krediet 
te ontvangen via een bij hemzelf aan te houden betaalrekening. De 
kredietnemer is dan uitsluitend verplicht een voldoende saldo aan te 
houden om de periodieke kredietverplichtingen te kunnen voldoen. Thans 
bezigt één grote instelling om administratieve redenen deze praktijk. 
Omdat deze verplichting vooral het belang van de kredietgever dient en 
de kredietnemer beperkt in de manier waarop hij mag betalen, is in de 
wet bepaald dat de verplichting tot het aanhouden van een betaalrekening 
alleen mag worden opgelegd als dit geen kosten voor de kredietnemer 
met zich brengt. 

4.4.2.3. Vervroegde opeisbaarheid 
Zowel de CCA als de Commissie WCGK stellen voor om de gronden, 

waarop het restant van de schuld direct opgeëist kan worden, uit te 
breiden. Beide commissies willen ook overlijden als opeisingsgrond 
opnemen en achten een soepeler regime voor hypotheken gewenst. 
Voorts wil de CCA dat ook het faillissement van de kredietnemer tot 
onmiddellijke opeisbaarheid moet kunnen leiden. De Commissie WCGK 
ten slotte, bepleit dat het restant in ieder geval bij een achterstand van 
een nader te bepalen aantal maanden direct opeisbaar is. 

Als prealabele opmerking mag in dezen dienen dat in artikel 33 
«onmiddellijke» is vervangen door «vervroegde» opeisbaarheid. Aldus 
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wordt ondubbelzinnig aangegeven dat deze bepaling ziet op een afwijking 
van het overeengekomen betalingsschema. Voorts mist de bepaling 
toepassing op krediettransacties waarbij geen aflossingsschema is 
overeengekomen, bijvoorbeeld de zogenaamde rekening courant kredieten 
die ook aan particulieren worden verstrekt. 

Met de uitbreiding van de opeisbaarheidsgronden waartoe geadviseerd 
is, kan in het algemeen worden ingestemd. Inderdaad kan zich bij het 
overlijden van de kredietnemer een verwarrende situatie voordoen als er 
verschillende erfgenamen zijn of als er een geschil ontstaat over de 
nalatenschap. In die gevallen kan de kredietgever een gerechtvaardigd 
belang hebben bij vervroegde opeisbaarheid. Daarom is overlijden van de 
kredietnemer als opeisbaarheidsgrond opgenomen in het wetsvoorstel 
(vgl. artikel 3 1 , tweede lid, ten tweede, WCGK). Indien de nabestaanden 
de betalingen gewoon voortzetten, mag van een goed kredietgever 
verwacht worden dat hij terughoudendheid zal betrachten ten aanzien 
van zijn bevoegdheid tot opeising. 

Wij nemen eveneens de suggestie van de CCA over om vervroegde 
opeisbaarheid ingeval van faillissement van de kredietnemer als grond 
aan artikel 33 toe te voegen. De Commissie WCGK doet de suggestie om, 
met het oog op kredieten waarbij de betalingstermijn langer is dan een 
maand, in de wet te bepalen dat het restant in ieder geval bij een achterstand 
van een nader te bepalen aantal maanden vervroegd opeisbaar is. Zou de 
kredietgever in dergelijke gevallen gedwongen zijn om lijdelijk af te 
wachten tot twee termijnen verstreken zijn, ook in geval van jaartermijnen, 
dan zou hij in een uitermate ongunstige positie verkeren. Deze suggestie 
hebben wij overgenomen; thans wordt bepaald dat de kredietnemer twee 
maanden achterstallig moet zijn, wil de kredietgever het restant van de 
schuld vervroegd kunnen opeisen. 

Bij nadere overweging wordt ook in verduistering van de tot zekerheid 
dienende zaak door de kredietnemer een rechtvaardigingsgrond voor 
vervroegde opeisbaarheid erkend. 

Beide commissies pleiten vooreen aanzienlijke uitbreiding van de 
opeisbaarheidsgronden bij hypotheken. Wij kunnen de kritiek op dit 
onderdeel van het voorontwerp wel onderschrijven, maar behoeven 
daarop thans niet in te gaan omdat hypotheken vooralsnog niet onder de 
WCK vallen. 

4.4.3. Maximumtarief 

Een van oudsher gebezigd instrument, te weten het van overheidswege 
maximeren van de kredietvergoeding die kredietgevers in rekening 
mogen brengen, is ook thans nog een belangrijk hulpmiddel om de 
doelstelling inzake de bescherming van de consument als kredietnemer te 
realiseren. Met het wijzigen van de functie van het produkt krediet heeft 
zich in de loop der jaren ook de doelstelling bij het maximeren van de 
kredietvergoeding gewijzigd, waarbij het accent, dat vroeger op de 
bestrijding van woeker lag, in hoofdzaak is komen te liggen op het 
matigen van de risico-opslag. 

4.4.3.1. Overcreditering (excessieve risico-opslag) 
Het plafonneren van de kredietvergoeding impliceert dat na aftrek van 

de aan een kredietverstrekking verbonden kosten de ruimte voor reservering 
ten behoeve van afschrijving op debiteuren c.q. winsttoevoeging beperkt 
is. Dientengevolge wordt het acceptatiebeleid op indirecte wijze beïnvloed, 
aangezien een structureel grotere afschrijving op debiteuren dan waarin 
in het tarief is voorzien, de onderneming in zijn voortbestaan zou bedreigen. 

Indien ter zake van de kredietvergoeding niet regulerend zou worden 
opgetreden, bestaat het grote gevaar dat in situaties waarin de krediet-
waardigheid van de kredietvrager relatief gering is, toch krediet wordt 
verstrekt omdat dit vanuit bedrijfseconomisch oogpunt wel verantwoord 
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is. Het risico van wanbetaling kan immers financieel voldoende worden 
afgedekt in de vorm van een risico-opslag op de regulier in rekening 
gebrachte kredietvergoeding. 

De verwachting lijkt gewettigd dat de groep relatief risicovolle krediet-
vragers, ten gevolge van selectieve werving of na afwijzing door diverse 
kredietgevers, zich alsdan zal concentreren bij bedrijven die de omschreven 
bedrijfsvoering stelselmatig bezigen. De hieruit voortvloeiende overcredi-
tering is ongewenst, zowel uit hoofde van de financiële en sociale 
belangen van de onderhavige kredietnemers als gelet op de daaraan 
verbonden sociale kosten van bijstandsverstrekking en maatschappelijke 
dienstverlening. De kredietvragers die uit hoofde van hun kredietwaardig-
heid een verhoogd risico vormen, hebben immers slechts toegang tot 
genoemd deel van de aanbieders. Van een werkelijk vrije keuze van de 
contractspartner is voor deze kredietnemers derhalve geen sprake en ook 
de prijsconcurrentie werkt hier onvoldoende. 

Met regelmaat wordt vanuit de branche de voorkeur uitgesproken voor 
het tegengaan van een slecht acceptatiebeleid door middel van een 
beoordeling daarvan achteraf. Men wil een grotere vrijheid in de bedrijfs-
voering en men wil tijdsintensieve vaststellingsprocedures inzake het 
tarief voorkomen. Repressieve controle van de zijde van de rechter of de 
administratie vormt echter in onvoldoende mate een alternatief voor het 
maximumtarief. De rechter is niet toegerust om kostenfactoren van 
kredietgevers te beoordelen. Het is een zaak van efficiency om in dezen 
algemeen normstellend op te treden, zodat een voor kredietgevers en 
consumenten kenbare norm bestaat. Dit wordt bereikt door een algemeen 
kader aan te geven voor de te accepteren risico's. Van een dergelijke 
normering zal een belangrijke generaal-preventieve werking uitgaan. Door 
deze benadering kan de controle effectiever plaatsvinden. 

4.4.3.2. Voorgenomen tarievenbeleid 
Bij de maximering zullen de algemene uitgangspunten dezelfde zijn als 

die van de Geldschieterswet en de WCGK. Deze houden in dat enerzijds 
een tarief niet zodanig krap mag zijn gesteld dat een uitstoot van bonafide 
bedrijven het gevolg is. Kredietgevers dienen een genoegzaam rendement 
te kunnen realiseren. Als dat onvoldoende het geval is, zal de marktstructuur 
in negatieve zin worden beïnvloed en zullen de mogelijkheden om krediet 
te verkrijgen navenant worden verminderd. Anderzijds geldt ten algemene 
dat de reservering voor risico's beperkt dient te blijven tot kredietrisico's 
uit hoofde van factoren van buitenaf en van opzettelijke wanprestatie 
door kredietnemers. 

Wij menen evenwel dat enige aanpassingen van de vaststellingsmetho-
diek gewenst zijn, namelijk zodanig dat de methodiek minder tijdrovend 
en helderder zal zijn dan thans. Voorts moet een maximumtarief inpassing 
van de kredietverlening die thans onder de WAS valt mogelijk maken. 
Aldus komen wij tot een maximumtarief dat een anderssoortige structuur 
heeft dan het vigerende WCGK-tarief. Dit laatste wordt gekenmerkt door 
een gedifferentieerde kostencausaliteit, hetgeen wil zeggen dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de componenten waaruit het maxi-
mumtarief is opgebouwd en kostensoorten welke in de onderhavige 
bedrijfstak zijn te onderscheiden. Een belangrijke kostenfactor wordt 
gevormd door het aantrekken van gelden ter financiering van de krediet-
verlening (de zogenaamde «passieve financiering»). Daarnaast zijn te 
onderscheiden variabele bedrijfskosten, die direct variëren met de hoogte 
van het kredietbedrag en met de lengte van de looptijd. Onder variabele 
kosten wordt mede begrepen de risico-opslag voor wanbetaling door de 
kredietnemer. De globale indeling naar kostensoorten wordt gecomple-
teerd met de categorie der vaste bedrijfskosten. De laatstgenoemde 
categorie betreft kosten die niet direct samenhangen met bedrag en 
looptijd van de verstrekte kredieten. Het gaat dan om de zogenoemde 
overheadkosten, waartoe onder meer gerekend kunnen worden perso-
neelskosten en afschrijvingskosten op vaste activa. 
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De ervaring leert dat de huidige vaststellingsmethodiek in die zin 
belastend is voor zowel overheid als bedrijfsleven, dat de samenstellende 
kostencomponenten van het tarief veelvuldig aanleiding geven tot 
discussie en overleg tussen betrokken partijen, zonder dat de resultaten 
hiervan in een redelijke verhouding staan tot de geleverde inspanningen. 
Daar het algemene overheidsbeleid gericht is op beperking van interne en 
externe beleidslasten, verdient de huidige vaststellingsmethodiek 
heroverweging. 

Het maximumtarief is, gezien het verschijnsel dat de bedrijfsvoering 
vaste kosten met zich brengt, gedifferentieerd naar kredietsommen en 
looptijden. Het optreden van vaste kosten betekent bedrijfseconomisch 
beschouwd, dat aan elk krediet, ongeacht omvang en duur, een vast 
bedrag aan vaste kosten toegerekend moet worden. Het maximumtarief 
moet een dekking voor zulke kosten bevatten. Gegeven het feit dat het 
tarief in een percentage wordt genoteerd, moet het derhalve afnemen 
met het toenemen van de kredietsom en/of looptijd (de zogenaamde 
tweezijdige degressie). Nu is het huidige maximumtarief zodanig vastge-
steld dat een kredietgever met een gemiddelde portefeuille samenstelling 
naar kredietgrootte en looptijd de vaste kostendekking, die het tarief 
biedt, kan realiseren. Het huidige maximumtarief is weliswaar gedifferen 
tieerd, maar niet zodanig dat evenbedoelde vaste kostendekking voor elk 
krediet, ongeacht grootte en looptijd, kan worden bereikt. Voor relatief 
lage kredietsommen en korte looptijden is sprake van een tariefstelling 
waarbij genoemde dekking niet geheel realiseerbaar is terwijl, ter com-
pensering, het omgekeerde geldt voor relatief hoge kredietsommen en 
lange looptijden (zogenaamde onder- respectievelijk overdekking). 

In de nieuwe opzet zullen afbetalings- en huurkoopkredieten ook onder 
het maximumtarief-regime worden gebracht, gelet op de gebleken 
uitwisselbaarheid van geld- en goederenkrediet. Dit brengt met zich 
mede dat het tarief zodanig moet zijn opgebouwd dat ook de relatief 
kleinere goederenkredieten (postorderkrediet) kostendekkend kunnen 
worden verstrekt. Anders en algemener gezegd zullen er zodanige 
structuurwijzigingen in het maximumtarief worden aangebracht dat 
eerdergenoemde specialisaties in kredietportefeuilles niet belemmerd 
worden vanwege het tarief. 

Het hoofdkenmerk van het nieuwe systeem is dat het via de afzonderlijke 
componenten gelegde directe verband tussen tarief en samenstellende 
kosten wordt losgelaten, met uitzondering van de component ter dekking 
van de kosten voor passieve financiering. De beperking van eerderge-
noemde regelmatig terugkerende tijdsintensieve overleg- en onderzoeks 
procedures, de inpassing van WAS-kredieten en het mogelijk maken van 
een meer kosten-conforme tariefstelling zal in het algemeen tot enige 
verhoging leiden, welke over het gemiddelde hoogst toegelaten tarief 
naar verwachting ongeveer 1,5 procent-punt op jaarbasis zal bedragen. 
Evenals onder het huidige maximumtarief zal de verhoging gedifferentieerd 
kunnen worden naar kredietsom en looptijd. Zo zal de tariefverruiming 
voor kredieten met kleine kredietsommen hoger zijn in verband met 
inpassing van postorderkredieten, waarop relatief hoge vaste kosten 
drukken. De verhoging zal lager kunnen zijn bij kredieten waar thans van 
overdekking sprake is 

Wij menen met het voorgaande een eenvoudiger vaststellingsmethodiek 
te hebben voorgesteld waarbij het thans met zeer korte tijdsintervallen 
terugkerende overleg over de tariefhoogte in de toekomst vermeden zal 
kunnen worden. Het tarief wordt op meer structurele basis vastgesteld. 
Voor zover overleg nog nodig mocht blijken te zijn, zal dat een globaler 
karakter hebben. Kennelijke structurele afwijkingen van de situatie 
waarop het tarief in eerste instantie wordt geënt, kunnen leiden tot 
aanzienlijk meer of minder (afhankelijk van de richting van zulke ontwik-
keling) ruimte voor risico financiering dan beoogd. Structurele ontwikke-
lingen zullen - in tegenstelling tot conjuncturele - dan ook kunnen 
noodzaken tot tariefherziening. 
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4.4.3.3. Advisering over maximumtarief 
Over het principe van een maximumtarief heeft de CCA zich eensgezind 

in positieve zin uitgelaten. De Commissie WCGK is in meerderheid 
positief gestemd; een minderheid meent dat het facultatief stellen van 
een maximumtarief de voorkeur verdient. Beide adviesorganen menen 
overigens dat het maximumtarief een plafondkarakter moet hebben. In 
dat verband vragen zij om meer duidelijkheid waar het de normering 
betreft die aan vaststelling en aanpassing van het tarief ten grondslag ligt. 

Wij constateren met genoegen dat het maximumtarief als instrument 
ter voorkoming van overcreditering een brede maatschappelijke instem-
ming heeft ondervonden. Wij menen, evenals de meerderheid van de 
Commissie WCGK, dat het facultatief stellen van het tarief niet wenselijk 
is, aangezien het maximumtarief een belangrijk instrument is, bij ontsten-
tenis waarvan de behoefte zou ontstaan aan andere instrumenten, die 
vermoedelijk aanzienlijk minder effectief zouden zijn. Voorts zou dat zich 
minder goed verdragen met de thans nadrukkelijk nagestreefde duidelijk-
heid in wet- en regelgeving. 

Wij hechten er aan te benadrukken dat het maximumtarief een plafond 
karakter zal hebben in die zin, dat de bedrijfsvoering niet dan in de sfeer 
van het acceptatiebeleid beïnvloed wordt. Het is immers de bedoeling om 
beperkingen te stellen aan de risico-opslagen, opdat niet stelselmatig 
excessieve kredietrisico's kunnen worden aanvaard. Niet kan worden 
ontkend dat, zoals de VFN leden in de Commissie-WCGK stellen, door de 
aanwezige kostenverschillen tussen kredietgevers verschillen bestaan ter 
zake van de mate waarin kredietrisico's kunnen worden gefinancierd. Dat 
vloeit echter uit de geschetste normstelling voort en is niet bezwaarlijk te 
achten. Enerzijds zullen de concurrentiekrachten in de markt nopen tot 
een efficiënte aanwending van productiemiddelen, zodat de kostenver-
schillen tussen kredietgevers die gelijke marktsegmenten bedienen niet 
zodanig groot zijn dat de meest efficiënte kredietgever excessieve risico's 
kan accepteren, terwijl de minst efficiënte nog niet de als normaal aan te 
merken risico's kan aanvaarden. Anderzijds is voor de indekking tegen 
excessieve risico's een grote opslag van meer dan enkele procentpunten 
(op jaarbasis) op de overigens in rekening te brengen rente vereist. 

Wij hechten er tevens aan het voornemen uit te spreken dat goed 
overleg zal plaatsvinden over de vaststelling van het maximumtarief met 
branche-organisaties van kredietgevers die daar thans niet onder vallen, 
en voor wie genoemd maximum van vitaal belang is, zoals de postorder-
bedrijven. 

Structurele aanpassing van het tarief is in de toekomst niet afhankelijk 
van periodieke kostenonderzoeken door de overheid. Wat betreft de 
vraag van de beide adviescommissies naar een normstelling ter zake 
wordt opgemerkt dat deze niet in concrete zin valt te geven. Structurele 
afwijkingen ten opzichte van de situatie waarop het maximumtarief is 
gebaseerd, zullen leiden tot aanpassing, indien de doelstelling van het 
tarief in het geding komt. Dit zal uiteraard niet frequent aan de orde zijn. 
Er wordt dan ook geen uitgewerkt aanpassingsmechanisme voor het 
tarief ontworpen. 

Het voorgaande geldt echter niet ten aanzien van één element van het 
maximumtarief, namelijk de passieve financiering. Onder het WCGK-regi-
me is deze via een index gekoppeld aan het renteniveau op de geld- en 
kapitaalmarkt. Het spreekt vanzelf dat dit aanpassingsmechanisme in 
stand dient te blijven. Overigens zal de samenstelling van genoemde 
index opnieuw dienen te worden bezien, omdat in het wetsvoorstel ook 
de WAS-kredieten onder een maximumtarief vallen. 

Zowel de CCA als de Commissie WCGK heeft zich in negatieve zin 
uitgelaten over twee specifieke regelingen inzake het tarief. Het betreft 
hier in de eerste plaats het zogenaamde afgeleide maximumtarief voor 
kredieten met een variabele rente dat gedurende vijf jaar zou gelden 
indien de initiële tariefstelling door de kredietgever zich onder het 
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maximumtarief zou bevinden. In de tweede plaats bevatte het voorontwerp 
een bepaling dat geen boeterente in rekening mocht worden gebracht 
indien vervroegde aflossing met gelijktijdige oversluiting bij eenzelfde 
kredietgever zou plaatsvinden. 

De adviescommissies hebben overtuigend betoogd dat de regeling uit 
het voorontwerp, die beoogde loktarieven tegen te gaan, niet wenselijk is, 
aangezien de hierbedoelde praktijken eenvoudiger op andere wijze 
kunnen worden tegengegaan. In dit verband spreekt ons met name aan 
het door de Commissie WCGK bepleite verbod op boeterente bij vervroegde 
aflossing van kredieten waarbij de rente variabel is. De kredietnemer die 
geconfronteerd wordt met een verhoging die zich niet laat rechtvaardigen 
door ontwikkelingen in het algemene renteniveau, kan aldus zonder 
kosten «overstappen» naar een andere kredietgever. Artikel 35, derde lid, 
bevat hiervoor een voorziening. 

Gehoord de advisering zien wij af van opneming in het wetsvoorstel 
zelf van een verbod op boeterente indien oversluiting van een krediet met 
een voor de gehele looptijd vastgestelde rente bij dezelfde kredietgever 
plaatsvindt. Wel blijven wij van mening dat speciale voorzieningen nodig 
zijn opdat de kredietnemer in het hierbedoelde geval niet met ongerecht-
vaardigde kosten wordt geconfronteerd. Het door de adviescommissies 
gebezigde argument dat bemiddelaars via de provisieregeling een belang 
ontnomen kan worden om vervroegde aflossing te bevorderen biedt niet 
steeds soelaas, omdat de kredietgever in dezen ook een eigen belang kan 
hebben. Evenmin kan overtuigen het argument van de VFN-leden in de 
Commissie-WCGK, dat kredietgevers bij boetevrije aflossing een deel van 
hun overheadkosten niet kunnen goedmaken. De relatie wordt immers 
gecontinueerd, en in totaal bezien zelfs verlengd. Hierdoor kan bovendien 
opnieuw een volledige vaste kostendekking worden verkregen terwijl de 
werkelijke kosten ter vernieuwing van de relatie geringer zullen zijn dan 
bij een geheel nieuwe aanvraag. Wat ons evenwel aanspreekt is het 
argument dat de kredietgever niet geconfronteerd mag worden met 
slechts kwade kansen van rentedaling waardoor kredietnemers die een 
hoge rente betalen en masse boetevrij zouden kunnen oversluiten. De 
kredietgever zou dan geen compensatie kunnen verkrijgen voor het door 
hem aldus opgelopen nadeel (agio), zonder dat hiervoor een goede reden 
is. Wij stellen ons voor de hier geschetste beleidslijn uit te werken in de 
uitvoeringsmaatregelen ter zake van de ten hoogste toegelaten krediet-
vergoeding (maximumtarief). 

4.4.4. Zakelijke zekerheden 

4AA. 1. Algemeen 
Onder het huidige recht is in de WCGK zakelijke zekerheid alleen 

toegestaan bij bepaalde, uitdrukkelijk genoemde zaken (zie Besluit 
aanwijzing zekerheden van 19 maart 1976, Stb. 420), terwijl bij afbeta-
lingstransacties geen enkele beperking geldt Deze ongelijkheid zal onder 
de WCK verdwijnen. 

Bij consumentenkrediet dient de financiële positie van de persoon van 
de kredietnemer de belangrijkste maatstaf te zijn voor de hoogte van het 
krediet. Meer dan bij kredietnemers in de bedrijfssfeer dient de kredietgever 
rekening te houden met de sociale aspecten, omdat de consument met al 
zijn bezittingen instaat voor de aflossing van de schuld, en door overcre-
ditering volledig aan de grond kan raken. Bovendien is de inkomensont-
wikkeling van gezinshuishoudingen door een stelsel van sociale voorzie-
ningen aan minder grote schommelingen onderhevig en dus beter 
voorspelbaar dan die van bedrijven. Als de persoonlijke kredietwaardigheid 
kennelijk niet voldoende is, rijst meteen de vraag of het krediet dan wel 
verantwoord is. 

De WCK stelt beperkingen ten aanzien van zakelijke zekerheidsrechten 
waarbij de kredietgever de desbetreffende zaken niet onder zich krijgt. Bij 
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bezitloze zakelijke zekerheid op roerende goederen kan onderscheid 
worden gemaakt tussen het eigendomsvoorbehoud, dat door een 
leverancier pleegt te worden bedongen, en de eigendomsoverdracht tot 
zekerheid, waarbij doorgaans een derde-kredietgever optreedt. Bij beide 
vormen gaat de zaak feitelijk over naar de kredietnemer, maar blijft de 
juridische eigendom bij de leverancier respectievelijk kredietgever totdat 
de onderliggende schuld is voldaan. Dit is een verschil met pandrecht, 
waarbij het goed uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht. Dit 
blijft zonder beperkingen toegestaan, zoals ook andere zekerheden niet 
door de onderhavige afdeling worden bestreken. 

De onderhavige wet staat de twee genoemde zakelijke zekerheden toe, 
mits deze bedongen worden ten aanzien van door de kredietnemer in het 
kader van de transactie aangeschafte goederen, derhalve alleen bij 
objectfinanciering. De consument moet niet verplicht kunnen worden zijn 
huidige en toekomstige bezittingen op eenzelfde schaal tot zekerheid 
over te dragen als dit voor bedrijven mogelijk is. Enerzijds willen onderge-
tekenden voorkomen dat de consument zaken in zekerheid geeft die hij al 
bezat voordat hij het krediet aanging, anderzijds is het ook niet gewenst 
dat nadien verkregen zaken (later) als zekerheid worden overgedragen, 
behoudens wanneer zij in het kader van een doorlopend goederenkrediet 
zijn aangeschaft. Er bestaat dan geen band met het verleende krediet, en 
er is dan geen goede grond aanwezig om de kredietgever een exclusieve 
verhaalsmogelijkheid toe te kennen 

De Commissie WCGK kan zich in grote lijnen vinden in het stelsel van 
het voorontwerp ten aanzien van zakelijke zekerheden, doch meent dat 
het in beperkte mate ook mogelijk moet zijn om goederen die de krediet-
nemer reeds in eigendom had voordat hij de transactie aanging tot 
zekerheid over te dragen, namelijk auto's, boten en caravans. De CCA 
heeft op dit onderdeel geen bezwaren tegen het voorontwerp. 

De Commissie WCGK motiveert haar stellingname als volgt: het 
aanbieden van deze zekerheid creëert de mogelijkheid dat de consument 
een krediet krijgt dat hem anders zou zijn onthouden. Zekerheid zou, 
aldus de Commissie, niet zozeer dienen ter compensatie van een onvol-
doende kredietwaardigheid, als wel geboden kunnen zijn met het oog op 
bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een langere looptijd. Evenmin is 
men bevreesd dat het verschil tussen gebruikswaarde en marktwaarde tot 
problemen zou leiden, omdat de kredietgever geen groter belang heeft 
dan de marktwaarde en, als deze gering is, waarschijnlijk niet spoedig tot 
daadwerkelijke terugvordering zal overgaan. 

Wij menen dat het voorstel van de Commissie WCGK niet gevolgd 
moet worden. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het betoog 
van de commissie niet consistent is. Enerzijds aanvaardt zij wel het 
algemene uitgangspunt van het voorontwerp ten aanzien van het al dan 
niet toestaan van bezitloze zakelijke zekerheid, anderzijds bepleit zij een 
uitzondering voor bepaalde categorieën van goederen met een argumen-
tatie die, indien zij zou moeten worden aanvaard, de eerdergenoemde 
uitgangspunten op losse schroeven zou zetten. Voorts worden de 
«bijzondere omstandigheden» niet nader omschreven en het voorbeeld 
van verlenging van de looptijd vermag niet te overtuigen. De branche 
streeft immers zelf juist naar beperking van de looptijd en in de VFN erecode 
wordt een congruentie tussen de looptijd van de lening en de economische 
levensduur van het gefinancierde object voor wenselijk gehouden. Ook 
hetgeen gesteld wordt omtrent de waarde, leidt niet dwingend tot de 
conclusie dat bepaalde reeds in het bezit zijnde goederen mogen worden 
overgedragen. In de eerste plaats impliceert een discrepantie tussen 
gebruiks- en marktwaarde geenszins dat de laatste gering is. Ook een 
gebruikte auto, boot of caravan kan een behoorlijke marktwaarde verte 
genwoordigen. Indien de marktwaarde laag is, zal de financier wellicht 
niet gauw tot executie overgaan, maar daar staat tegenover dat, als hij 
het wel doet, de schade voor de consument juist onevenredig groot kan 
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zijn. Het verlies van de auto of de caravan berooft hem immers tevens van 
bepaalde, uit oogpunt van werk of recreatie belangrijke, mogelijkheden. 
Ook deze niet altijd geheel tot economische waarden terug te voeren 
aspecten moeten worden meegewogen. 

Afgezien van de bedenkingen tegen het standpunt van de Commissie 
WCGK, hechten wij eraan duidelijk te motiveren waarom bedoelde 
zakelijke zekerheid alleen bij objectfinanciering wordt toegestaan Een 
kredietgever die zakelijke zekerheid bedongen heeft, kan meer risico's 
aanvaarden. De onderhavige wet wil dit laatste beperken met het oog op 
het voorkomen van overcreditering. Behalve het maximumtarief is ook de 
beperking van de zakelijke zekerheid een middel tot dat doel. Daar komt 
nog bij dat in deze sector van kredietverlening de aanwezigheid van 
zakelijke zekerheid doorgaans niet tot een lagere kredietprijs leidt. Bij 
objectfinanciering blijft de exclusieve verhaalsmogelijkheid voor de 
kredietgever beperkt tot het gefinancierde goed, dat als het ware aan het 
vermogen van de kredietnemer wordt toegevoegd. Door de duidelijke 
band tussen krediet en goed kan de zakelijke zekerheid dan functioneren 
als een extra prikkel voor de consument om zijn verplichtingen na te 
komen, zonder dat dit ten koste gaat van andere crediteuren of van zijn 
algemene vermogenspositie. 

Het relevante verschil met inpandgeving van goederen die de consument 
al bezit is, dat hij in het laatste geval het genot van de zaak verliest, 
omdat hij deze in de macht van de pandhouder moet brengen. Hierin ligt 
een duidelijk beslissingsmoment besloten, dat de consument tot bezinning 
noopt. Dit moment ontbreekt bij tot zekerheid overdragen van bezittingen, 
wat geschiedt door het plaatsen van een enkele handtekening onder het 
kredietcontract waarin de zekerheidsstelling is opgenomen. 

4.4.4.2. Terugname van de zaak 
De beperking van het opvorderingsrecht van de tot zekerheid verboaden 

zaak in artikel 41 , tweede lid, tot driekwart van de looptijd is ingegeven 
door economische motieven. Naarmate een zaak langer in gebruik is bij 
de consument, ontstaat er een groter verschil tussen gebruikswaarde en 
executiewaarde. Terugneming door de kredietgever wordt in de loop van 
de tijd steeds schadelijker voor de debiteur, zonder dat daar een econo-
misch voordeel voor de crediteur tegenover staat. 

In de Commissie WCGK werd verschillend geoordeeld over de regeling 
van de terugname van de tot zekerheid dienende zaak uit het voorontwerp. 
Van kredietgeverszijde werd de beperking van de bevoegdheid tot 
opvordering van de zaak tot driekwart van de looptijd als een ongewenste 
primeur beschouwd, die enerzijds de kredietgevers tot een scherper 
terugnemingsbeleid zou nopen en anderzijds niet toepasbaar zou zijn bij 
kredieten met korte looptijden of een gering aantal termijnen. Voorts 
voorspelt de commissie een uitwijking naar het doorlopend krediet. Ten 
slotte bepleit zij subsidiair een koppeling aan het restant van de schuld in 
plaats van aan de looptijd. Met betrekking tot dit zelfde onderdeel merkt 
de CCA op dat het gaat om de vraag of de kredietnemer aan zijn verplich-
tingen heeft voldaan. Op dit laatste punt kan geantwoord worden dat de 
kredietgever voldoende beschermd is doordat hij mag terugnemen bij een 
achterstand van twee maanden. 

Wij sluiten niet uit dat sommige kredietgevers er nauwgezetter op 
zullen toezien dat de consument tijdig zijn betalingen doet, omdat zij na 
driekwart van de looptijd hun terugnemingsrecht verliezen. Hier is echter 
op zichzelf niets tegen: dan functioneert zekerheid als een extra prikkel 
tot tijdige nakoming. Zolang er daarbij een evenwicht is tussen de 
gerechtvaardigde belangen van de debiteur en de crediteur is dat 
aanvaardbaar. Kortere looptijden en een klein aantal termijnen doen in 
beginsel niet af aan het bovenstaande. Ook hetgeen de Commissie 
WCGK stelt overeen uitwijkmogelijkheid bij doorlopend krediet, kunnen 
wij niet onderschrijven. De toerekening van betalingen, geregeld in artikel 
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40, tweede lid, geeft aan hoe de eigendom van de zaak overgaat op de 
kredietnemer bij doorlopende kredieten. Per saldo levert deze methode 
eenzelfde resultaat op als artikel 4 1 , tweede lid, bij aflopend krediet, want 
als de eigendom is overgegaan kan de kredietgever niet meer terugnemen. 
Er is aangeknoopt bij de looptijd van de transactie, omdat deze duidelijk 
bepaald is. Dit in tegenstelling tot de schuld, waarvan de omvang in geval 
van krediet met een variërende rente niet vaststaat. 

Een laatste bezwaar van de Commissie WCGK tegen dit onderdeel van 
het voorontwerp betreft de openbare verkoop van het goed na terugneming 
door de kredietgever. Onderhandse verkoop zou een hogere opbrengst 
garanderen in de praktijk; de commissie schetst een mogelijke procedure 
daarvoor. 

Bij nadere overweging blijkt er inderdaad geen goede grond te zijn om 
af te wijken van de praktijk die gegroeid is rondom artikel 1576v BW, 
waarin de debiteur een inlossingsrecht wordt gegeven, uit te oefenen 
binnen 14 dagen na de terugneming. De kredietgever pleegt de terugge-
nomen zaak onmiddellijk te laten taxeren, waarna de consument gedurende 
genoemde periode kan proberen om hetzij zelf de zaak terug te kopen 
voor de taxatieprijs, hetzij een ander de zaak te laten kopen. Omdat deze 
gang van zaken in de regel een aanzienlijk hogere opbrengst oplevert dan 
openbare verkoop, hetgeen uiteraard ook in het belang is van de krediet-
nemer, is het ontwerp op dit punt herzien. Thans bevat artikel 42 een 
regeling analoog aan artikel 1 576v, die ook inhoudt dat de kredietnemer 
eenmaal mag inlossen door betaling van het achterstallige bedrag. 

4.4.5. Verhouding tot het burgerlijke recht 

4.4.5.1. Verhouding tot de artikelen 1576 e.v. BW 
Zoals is uiteengezet in onderdeel 2.1.1 van deze memorie, bestaan er 

niet slechts inconsistenties en onduidelijkheden tussen de WAS en de 
WCGK onderling, maar ook tussen deze wetten en een aantal van de 
artikelen van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek over koop en 
verkoop op afbetaling. Deze afdeling omvat de artikelen 1576-1 576x BW 
en betreft met name ook de huurkoop (de artikelen 1 576h-1 576x). Artikel 
67 WCK houdt op dit punt een voorziening in. 

De hiervoor in de onderdelen 4.4.1 tot en met 4.4.4 toegelichte 
bepalingen van de WCK bieden de consument-kredietnemer naar onze 
mening een voldoende mate van bescherming tegenover zijn economisch 
en juridisch sterkere wederpartij(en). Daarnaast bestaat geen behoefte 
meer aan de waarborgen die een aantal voorschriften van de genoemde 
BW-afdeling voor de koper op afbetaling (huurkoper) inhouden. Artikel 
67 WCK bepaalt, dat de laatstbedoelde BW-voorschriften niet van 
toepassing zijn op overeenkomsten die onder de WCK vallen, doch tevens 
moeten worden beschouwd als overeenkomst van koop en verkoop op 
afbetaling. De overige bepalingen van de meergenoemde afdeling van het 
BW kunnen zonder problemen toepasselijk blijven op overeenkomsten die 
tevens onder de WCK vallen. 

4.4.5.2. Verhouding tot nieuw BW 
Vooralsnog zijn in het kader van de invoering van het nieuw Burgerlijk 

Wetboek geen grote veranderingen te verwachten ten aanzien van de 
overeenkomsten die dit wetsvoorstel omvat. De regeling van de koop op 
afbetaling (artikelen 7.1.1 1.1 e.v.) is losgekoppeld van het wetsvoorstel 
inzake consumentenkoop en ook voorschriften aangaande de overeenkomst 
van verbruikleen van geld (artikel 7.2.2.1 e.v.) en huur van roerende zaken 
(artikel 7.4.1 e.v.) bieden geen nadere consumentenbescherming. Andere 
onderdelen van het nieuwe BW zijn wel van belang: in de WCK is rekening 
gehouden met de voorstellen inzake algemene voorwaarden, consumen-
tenkoop en - in mindere mate - het algemene vermogensrecht uit de 
Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW. In paragraaf 4.4.2.1. is aangegeven dat 
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invoering van het nieuwe BW in elk geval niet voor het eind van de 
tachtiger jaren een feit zal kunnen zijn. Dit betekent dat er in het onderhavige 
voorstel niet van kan worden uitgegaan dat het nieuw BW geldend recht 
is ten tijde van de invoering. Materieel is wel op een enkel punt op het 
NBW vooruitgelopen, met name ter zake van de regeling inzake vernietig-
baarheid en de verjaring daarvan, aangezien daarin door het bestaande 
burgerlijk recht niet op een voor de in de WCK geregelde materie 
bevredigende wijze wordt voorzien. 

4.4.6. Mede-aansprakelijkheid financier 

Zowel de Commissie WCGK als de CCA hebben zich beraden over de 
vraag of de wet zou dienen te bepalen dat een kredietgever onder 
bepaalde omstandigheden mede-aansprakelijk is voor de prestatie van de 
leverancier indien er sprake is van samenwerking tussen hen beiden. 

De Commissie WCGK is unaniem van de mening dat, indien er sprake 
is van een zodanig hecht verband, dat het redelijk is gedragingen van de 
leverancier (mede) toe te rekenen aan de kredietgever, het creëren van 
mede-aansprakelijkheid overweging verdient, bijvoorbeeld als een 
producent een financieringsmaatschappij opricht ten behoeve van de 
afzet van zijn eigen producten. Dan is in zakelijk, juridisch en organisatorisch 
opzicht sprake van gemeenschappelijke en materieel verenigde belangen, 
wat er voor pleit de positie van de koper gelijk te stellen met die van een 
koper ten opzichte van een zelffinancierende handelaar. De meerderheid 
van de Commissie WCGK pleit overigens voor de grootste terughoudend-
heid op dit punt vanwege de grote definiëringsproblemen. Alleen de 
consumentenorganisaties staan een vrijmoediger benadering voor. 

Door de CCA is verdeeld geadviseerd over de wenselijkheid om de 
mede aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de 
concept EEG-richtlijn, in ons recht te incorporeren. 

Wij achten introductie van het beginsel van mede-aansprakelijkheid in 
de WCK ongewenst. Ook bij nadere overweging menen wij dat tegen 
deze figuur overwegende principiële en praktische bezwaren aan te 
voeren zijn. Principieel bezien is de bevoordeling van de kredietkoper 
boven de contantkoper niet goed te rechtvaardigen. De kredietgever zou 
bovendien bij deze constructie als een soort borg voor de handelaar 
optreden. Dat is nimmer de bedoeling van partijen geweest. De praktische 
bezwaren spitsen zich vooral toe op het vinden van een juridisch sluitende 
formulering van de bedoelde hechte samenwerking en op het bepalen 
van de mate van wanprestatie die opschorting van de betalingsverplich-
tingen en eventueel verhaal zou moeten rechtvaardigen. Die wanprestatie 
moet immers voldoende ernstig zijn om zulke verweermiddelen en 
aanspraken te kunnen dragen. 

Tenslotte menen wij dat met de invoering van de regeling van het 
nieuwe BW inzake consumentenkoop de koper afdoende beschermd zal 
zijn. De verkoper mag dan zijn vrijwaringsverplichting niet meer uitsluiten 
en ook verweermiddelen van de koper zijn dwingendrechtelijk gewaar-
borgd. Dan zal aan de hier bedoelde extra bescherming geen behoefte 
meer bestaan. 

4.5. Sancties 

Hiervoor kwamen bij de behandeling van het toezicht de administratieve 
sancties ter sprake (zie 4.2.3). 

4.5.1. Strafsancties 

Het is noodzakelijk ook een aantal strafsancties in de wet op te nemen. 
In de eerste plaats dient het verbod om zonder vergunning als kredietgever 
op te treden strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. Administratief 
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optreden is niet meer mogelijk, wanneer men, na intrekking van de 
vergunning, nog als kredietgever zou blijven optreden. 

Hoewel dubbele sanctionering, mede uit dereguleringsoverwegingen, 
zoveel mogelijk beperkt is gebleven, is het in een aantal gevallen niet te 
vermijden geweest bepaalde administratief gesanctioneerde gedragingen 
tevens met een strafsanctie te bedreigen. Het betreft hier vooral die 
gevallen waarbij behoefte bestaat aan een sanctie die qua zwaarte het 
midden houdt tussen de aanwijzing en de intrekking. Aangezien een 
strafrechtelijke reactie veelal als zwaar wordt ervaren, onder andere 
vanwege de morele aspecten, en er ook boetes kunnen worden opgelegd, 
gaat hiervan een niet te verwaarlozen prikkel tot naleving van de wet uit. 
Overigens leert de ervaring met de WCGK dat dubbele sanctionering in 
de praktijk niet tot problemen leidt bij de handhaving. Ook het aantal 
gerechtelijke procedures op grond van de beide bestaande kredietwetten 
is niet erg groot. 

De strafrechtelijke bepalingen zullen, afgezien van de strafbaarstelling 
zelf in artikel 65, geïncorporeerd worden in de Wet op de economische 
delicten (Stb. 1950, K 258). Daarmee wordt aangesloten bij de opzet van 
WAS en WCGK. 

4.5.2. Civiele sancties 

Tenslotte kunnen terzake van een aantal bepalingen civiele sancties 
op overtreding daarvan niet worden gemist. Zo geldt als sanctie vernietig-
baarheid, in te roepen door de kredietnemer, voor zover het vereiste met 
betrekking tot de akte en het afschrift uit artikel 30, eerste en tweede lid, 
niet wordt nageleefd. Voorts is een aantal bedingen, zoals hiervoor reeds 
werd vermeld, met nietigheid bedreigd (artikel 27, derde lid, artikel 29, 
derde lid, artikel 33 en artikel 4 1 , vierde lid). Tenslotte zijn nog civielrech-
telijke regels opgenomen ter zake van het bij volmacht deelnemen aan 
een krediettransactie en ter zake van aan een zodanige transactie te 
verbinden zekerheden. Een en ander is in de artikelsgewijze toelichting 
nader geadstrueerd. 

4.6. Schuldbemiddeling 

Dit onderdeel van het wetsvoorstel beoogt de in financiële moeilijkheden 
geraakte kredietnemer te beschermen tegen een verdere verslechtering 
van zijn positie. Dit deel van de wet regelt activiteiten, gericht op de 
afwikkeling van een schuldenlast bestaande uit (onder meer) kredietver-
plichtingen, door in overleg met de schuldeisers een regeling te treffen. 
Deze regeling kan tot inhoud hebben dat de schuldenlast wordt verkleind 
doordat crediteuren genoegen nemen met een deel van de vordering, of 
dat de schuldenaar tegemoet wordt gekomen door een versoepeling van 
het overeengekomen betalingsschema. 
Van schuldbemiddeling dient de schuldsanering te worden onderscheiden. 
Bij sanering is sprake van kredietverlening, waarmee de bestaande 
schuldenlast geheel of gedeeltelijk wordt afgelost, waarna de periodieke 
betalingsverplichting lager kan worden gesteld. De begrippen schuldbe-
middeling en schuldsanering worden beide begrepen door de term 
schuldregeling. 

Een regeling ter zake van schuldbemiddeling is reeds vervat in de wet 
van 1 juli 1983 tot wijziging van de WCGK (Stb. 1983, 297). Deze 
wijzigingswet is thans nog niet in werking getreden, vanwege problemen 
die zijn gerezen als gevolg van een wijziging die het desbetreffende 
wetsvoorstel heeft ondergaan gedurende de parlementaire behandeling. 
Het bleek dat het voorgestelde systeem bezwaarlijk kon worden toegepast 
op een aantal beroepsbeoefenaren, met name advocaten, die in het kader 
van de gefinancierde rechtshulp op grond van de Wet Rechtsbijstand on-
en minvermogenden (Stb. 1957, 233), dan wel als curator of bewindvoerder 
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in een faillissement, als schuldbemiddeling te kwalificeren handelingen 
verrichten. Genoemde wet, zoals die is gewijzigd bij wet van 22 december 
1983 (Stb. 642), alsmede de Ereregelen voor advocaten, kennen eigen 
regelingen die afwijken van de onderhavige. Om deze reden verschilt de 
tekst van dit wetsvoorstel enigszins van de tot stand gekomen WCGK-
bepaling. Inmiddels is onder verantwoordelijkheid van de eerste en 
tweede ondergetekende overigens een voorstel voor een wetswijziging 
ingediend om de geschetste problematiek op te lossen, opdat ook de 
overige onderdelen (met name kredietbemiddeling) van genoemd 
wetsvoorstel snel in werking kunnen treden (Kamerstukken II, 1985/86, 
19 460, nrs. 1-3). 

In de WCKzijn de hoofdelementen van de WCGK-regeling overgenomen. 
Schuldbemiddeling is verboden, tenzij dit om niet geschiedt of door een 
van de uitgezonderde categorieën van personen, (beroeps-)groepen of 
instellingen. De voorbehouden bevoegdheid om de ter zake van schuld-
bemiddeling in rekening te brengen kosten te normeren vormt, naast het 
verbod van schuldbemiddeling, de kern van de regeling. Uitgangspunt 
daarbij is dat de aan de schuldbemiddeling verbonden kosten de financiële 
problemen van de in betalingsproblemen geraakte schuldenaar niet 
mogen vergroten. Voor bepaalde beroepsgroepen geldt de tarifering niet, 
aangezien krachtens een andere wettelijke voorziening of op grond van 
gedragsregels een zodanige structurering van de kosten van de bedrijfs-
voering plaatsvindt dat voor een aanvullende regeling geen plaats is. 

Voor een verdere toelichting zij verwezen naar de bovenvermelde 
Kamerstukken. 

4.7. Adviescommissie 

Het onderhavige wetsvoorstel bevat een adviescommissie, de Advies-
commissie consumentenkrediet, die gevraagd of ongevraagd de minister 
van advies kan dienen. Er is in de WCK gekozen voor de constructie 
analoog aan die van artikel 54 WCGK waarbij het secretariaat wordt 
gehouden op het ministerie. Aldus is een direct contact gewaarborgd 
tussen de verantwoordelijke beleidsdirectie van het ministerie van eerste 
ondergetekende en de branche. Het geeft voldoening dat de opzet als 
zodanig de steun heeft gekregen van beide adviescommissies. Het 
voorstel houdt in dat de commissie breed is samengesteld omdat een 
evenwichtige advisering, waarbij alle belangen betrokken zijn, voor 
wenselijk wordt gehouden. 

Zowel de Commissie WCGK als een deel van de CCA heeft bezwaren 
geuit tegen het opnemen van vertegenwoordigers van de kredietbemid-
delaars in de adviescommissie. De Commissie WCGK vermag niet in te 
zien dat het aandeel van deze bemiddelaars in het totale proces van de 
kredietverlening een plaats in de adviescommissie rechtvaardigt. De 
beperkte regulering van de bemiddeling zou tot eenzelfde conclusie 
leiden. Deze Commissie meent dat volstaan kan worden met het horen 
van de belangenorganisaties van de bemiddelaars bij onderwerpen die 
hen rechtstreeks aangaan. Ook zou de adviescommissie niet evenwichtig 
zijn samengesteld door de aanwezigheid van één vertegenwoordiger van 
de bemiddelaars. Een minderheid van de CCA wil alleen dan een verte-
genwoordiger van de bemiddelaars opnemen, indien het mocht komen 
tot een positief registratiestelsel van gevolmachtigde bemiddelaars. Voor 
het overige hanteren deze leden de argumentatie van de Commissie 
WCGK. 

Wij zijn er door deze argumenten niet van overtuigd dat de bemiddelaars 
een plaats in de adviescommissie onthouden moet worden. In de eerste 
plaats ontkennen wij dat de rol van de bemiddelaar een beperkte zou zijn. 
Zowel in kwantitatieve (de helft van de transacties van financieringsonder-
nemingen komt door bemiddeling tot stand), als in kwalitatieve (belangrijke 
functie bij acceptatiebeslissing) zin is de bemiddelaar een factor van 
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belang. Verder is de regulering ten aanzien van bemiddelaars weliswaar 
beperkter dan in een eerdere fase was voorgesteld, maar dit neemt niet 
weg dat op grond van de wet met name vérgaande regels kunnen worden 
gesteld aan de provisiebetaling. De omvang en intensiteit van de regelge-
ving is niet noodzakelijkerwijze beslissend voor opneming in de advies-
commissie. De plaats daarin van de GKB's staat niet ter discussie, ook al 
vallen deze instellingen thans buiten het bereik van de wet. Een van de 
functies van de adviescommissie is nu juist dat alle betrokken partijen 
zich kunnen laten horen. 

Hetgeen wordt opgemerkt over de evenwichtigheid van de voorgestelde 
samenstelling van de adviescommissie vermogen wij niet te onderschrijven. 
Naast drie vertegenwoordigers van consumentenzijde en kredietgevers, 
zijn er drie plaatsen ingeruimd voor vertegenwoordigers die niet duidelijk 
tot een van de twee direct belanghebbenden behoren: de voorzitter, de 
Nederlandse Vereniging van Volkskredietwezen (NVVK) en een vertegem 
woordiger van de bemiddelaars. De bemiddelaar heeft een tussenpositie. 

De Commissie WCGK houdt het verder voor minder gewenst dat in de 
toelichting al een indicatie wordt gegeven van de kredietgeversorganisaties 
die zullen worden verzocht een vertegenwoordiger naar de adviescom-
missie af te vaardigen. Bedoelde zinsnede in de artikelgewijze toelichting 
bij het voorontwerp beoogde slechts het geven van een indicatie. Omdat 
hieromtrent nog geen overleg is gestart met betrokkenen, ligt het voor de 
hand hierop niet te preluderen. De verwijzing naar met name genoemde 
organisaties blijft daarom in deze toelichting achterwege. 

4.8. Klachten en beroep 

4.8.1. Klachten 

Reeds eerder kwam ter sprake dat klachtenbehandeling deel uitmaakt 
van het reguliere toezicht. De praktijk met de WCGK leert dat het 
onderzoek naar aanleiding van klachten van consumenten of hulpverleners 
een nuttige aanvulling vormt op de periodieke onderzoeken die bij 
vergunninghouders worden verricht. Terwijl de laatste vorm van onderzoek 
meer betrekking heeft op de algemene bedrijfsvoering van de kredietgever, 
staat bij klachtenbehandeling een incidenteel en individueel probleem van 
een consument centraal, ook al hebben zulke klachten eveneens een 
signaalfunctie. Beide benaderingswijzen vullen elkaar goed aan, omdat ze 
van een verschillend perspectief uitgaan. Daarom zullen klachten onder 
het regime van de WCK ook bij het ministerie van eerste ondergetekende 
en de ECD kunnen worden ingediend. Overigens zal niet iedere klacht 
automatisch tot een onderzoek van de ECD behoeven te leiden. De 
ervaring heeft geleerd dat veel klachten schriftelijk kunnen worden 
afgehandeld. Ook kan het departement in sommige gevallen bemiddelend 
optreden en wordt een schikking tussen partijen bereikt. In de meer 
ernstige gevallen zal tot een onderzoek bij de vergunninghouder worden 
overgegaan, waarna eventueel sancties kunnen worden toegepast. Aldus 
beschouwd is klachtenbehandeling onlosmakelijk verbonden met het 
uitoefenen van toezicht. 

Daarnaast bestaan verschillende vormen van particulier initiatief die 
mede beogen klachtenbehandeling via aparte klachtencommissies te 
laten plaatsvinden. De VFN, het College van Overleg van de gezamenlijke 
banken en de Nederlandse Postorderbond kennen een vorm van particuliere 
geschillenbeslechting of zijn in een vergevorderd stadium van voorberei-
ding daarmee. De verwachting is dat deze privaatrechtelijke klachtenbe-
handeling ook voor klachten omtrent kredietzaken van belang kan zijn, 
c.q. worden. 

Ten slotte is ook op het onderhavige terrein van belang, dat de rechter 
aan hem voorgelegde civielrechtelijke geschillen en strafrechtelijke zaken 
behandelt. Ter zake van de laatste categorie zal de gang van zaken 
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doorgaans deze zijn, dat bij de ECD geklaagd wordt over vermeend 
strafrechtelijk handelen. Indien daar aanleiding toe bestaat, maakt deze 
dienst vervolgens een proces-verbaal op dat wordt toegezonden aan het 
Openbaar Ministerie, dat beslist over de opportuniteit van dagvaarding 
voor de strafrechter. 

Als er belangen van burgerlijk recht in het geding zijn, dan zal een 
vordering moeten worden ingesteld bij de burgerlijke rechter. De consu-
ment die bijvoorbeeld meent dat de kredietgever hem geld schuldig is, of 
dat hij onverschuldigd betalingen aan deze heeft verricht, zal de weg van 
de civiele procedure moeten volgen. 

Ten aanzien van de procesrechtelijke aspekten is van belang dat 
vooralsnog het bestaande systeem voor huurkoop enerzijds (de artikelen 
125 g en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en 
geldleningen anderzijds wordt gecontinueerd. Overigens is inmiddels een 
wetsvoorstel tot wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure bij de 
Raad van State aanhangig gemaakt. Dit wetsvoorstel voorziet in één 
procedure, welke in de plaats zal treden voor een aantal, nu nog onderling 
afwijkende, kantongerechtsprocedures, waaronder de procedure voor 
huurkoopzaken. De laatstgenoemde procedure zal dus verdwijnen indien 
dat voorstel kracht van wet verkrijgt. 

4.8.2. Beroep 

Beroep tegen een beslissing van de minister op grond van de WCK 
staat open voor degene die daardoor rechtstreeks in zijn belang wordt 
getroffen. In het algemeen zullen dit kredietgevers en bemiddelaars zijn: 
kredietnemers die klagen over hun wederpartij, zullen niet gauw zo'n 
rechtstreeks belang hebben. 

In beginsel zijn diverse vormen van een beroepsregeling mogelijk. In de 
WAS is het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvBB) als beroeps-
instantie aangewezen, terwijl in de WCGK beroep op de Kroon wordt 
toegekend. Er vindt dan behalve een rechtmatigheidstoetsing ook een 
doelmatigheidstoetsing plaats. In algemene zin geldt als criterium voor 
de keuze van de beroepsinstantie of het onderwerp van de betrokken 
beschikkingen aansluit bij de bestaande competentiesfeer van een 
gespecialiseerde administratieve rechter c.q. zich eerder leent voor 
administratief beroep. Als zodanig wordt in de voor de keuze tussen 
Arobberoep en beroep op de Kroon bestaande richtlijnen (Stcrt. 1981, 
56) ook het CvBB in het bijzonder genoemd. 

Voortbouwende op dit uitgangspunt geven wij, met het oog op een 
wenselijk geachte doelmatige competentieverdeling en vanuit overwegin-
gen van harmonisatie van wetgeving, de voorkeur aan het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven als administratieve rechter in wettelijke 
regelingen van sociaal-economische aard. Meer in het bijzonder geldt 
deze voorkeur wanneer de wettelijke regeling economische ordening of 
sturing behelst, zoals in de WCK het geval is. Het voorgaande is tot uiting 
gebracht in richtlijnen voor het openstellen van beroep op het CvBB, 
vastgesteld bij besluit van de Minister-President van 24 juni 1986 (Stcrt. 
124). Deze richtlijnen houden verband met het tot stand komen van de 
wet van 12 maart 1986 (Stb. 99), houdende wijziging van de Wet 
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416). De 
betrokken wijzigingen van die wet betreffen in het bijzonder de invoering 
van een bezwaarschriftenprocedure, vergelijkbaar met die welke volgens 
de Wet Arob geldt voor beschikkingen van de centrale overheid, en de 
introductie van de mogelijkheid om hangende de (voorafgaande) fase van 
bezwaar reeds bij de voorzitter van het CvBB een voorlopige voorziening 
te vragen. Deze wijzigingen maken de Wet administratieve rechtspraak 
bedrijfsorganisatie nog beter geschikt om te dienen als algemene 
beroepswet ten aanzien van beschikkingen van de centrale overheid op 
sociaal-economisch terrein. In verband met het voorgaande en gelet op 
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de omstandigheid dat in de WAS reeds beroep op het CvBB is opengesteld, 
is voor de WCK eveneens gekozen voor beroep op dat college, waarbij de 
relevante bepalingen van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsor-
ganisatie van overeenkomstige toepassing zullen zijn. 

4.8.3. Aanpassing Colportagewet 

Er bestaat een nauw verband tussen de WAS en de WCGK enerzijds en 
de Colportagewet anderzijds, primair in de terminologische sfeer, maar 
ook in inhoudelijk opzicht. De omstandigheid dat verschillende centrale 
begrippen uit de Colportagewet, zoals «kredietcolportage» en «afbeta-
lingscolportage», zijn afgeleid van kernbegrippen uit de WCGK en de 
WAS, zoals «overeenkomst van kredietverlening» en «afbetalingstransac-
tie» maakt de Colportagewet ook naar reikwijdte volgend ten opzichte van 
die andere wetten. Dit brengt met name met zich dat de Colportagewet 
geen betrekking heeft op eventuele colportage met door WTK-instellingen 
te verstrekken kredieten. Daarnaast dient ingevolge de Colportagewet 
inschrijving ais afbetalingscolporteur in beginsel te worden geweigerd 
indien de eigenaar van de betrokken onderneming niet krachtens de WAS 
als afbetalingsleverancier staat ingeschreven of een vergunning krachtens 
die wet heeft om op te treden als afbetalingsfinancier. Nu de WCGK en 
de WAS komen te vervallen is het dus noodzakelijk een aantal wijzigingen 
in de Colportagewet aan te brengen, hetgeen geschiedt in artikel 67 van 
de WCK. Daarbij is er van uitgegaan dat de reikwijdte van de Colportagewet 
dient aan te sluiten bij het bereik van de WCK, die wel mede betrekking 
heeft op kredietverlening door WTK-instellingen. In de artikelsgewijze 
toelichting wordt nader ingegaan op deze wijzigingen, die merendeels 
van technische aard zijn. 

I I . ARTIKELEN 

Artikel 1 (definities) 

Voor de beoordeling van de in de WCK opgenomen definities is mede 
van belang, dat een aantal daarvan een rol zal spelen in de Colportagewet 
(zie artikel 67). 

Onderdeel a: de krediettransactie 

Centraal in de wet staat het begrip krediettransactie, dat beoogt alle 
relevante vormen van consumentenkrediet te omvatten. Uitgangspunt is 
dat een feitelijke omschrijving wordt gegeven van de verschillende 
elementen, waaruit een krediettransactie kan bestaan. Bij een meer 
formeel-juridische benadering bestaat het gevaar van ontduiking van de 
wet via juridische constructies die de economische werkelijkheid maskeren. 
Deze wijze van definiëren sluit aan bij die van de WAS. Ook de WCGK 
bevat dergelijke feitelijke omschrijvingen van juridische constructies. 

Met de aanhef van de definitie wordt aangesloten bij de definitie die de 
WAS geeft van afbetalingstransactie. Twee wezenlijke elementen liggen 
hierin besloten. In de eerste plaats het feit, dat een krediettransactie kan 
bestaan uit één overeenkomst, waaraan twee of meer partijen kunnen 
deelnemen, dan wel uit een samenstel van overeenkomsten, hetgeen zich 
met name zal voordoen in geval van goederenkrediet (zie definitie 
daarvan, onderdeel e), waarbij betrokken zijn een kredietgever, een 
kredietnemer en een leverancier. Door deze omschrijving is het niet van 
belang of, in geval van een drie-partijen-transactie, deze is gegoten in 
één overeenkomst waarin alle elementen zijn vervat, dan wel in twee of 
meer overeenkomsten, die te zamen de totale transactie vormen. Het 
tweede wezenlijke element is de strekking. Uiteraard is van groot belang 
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wat de overeenkomst of overeenkomsten naar de letter inhoudt, c.q. 
inhouden, doch wanneer uit bepaalde omstandigheden duidelijk valt af te 
leiden dat de strekking een andere is dan de inhoud doet vermoeden, zal 
de strekking bepalend zijn voor de al of niet toepasselijkheid van de 
definitie, en daarmee van de overige bepalingen van de wet. 

De drie hoofdvormen waarin de krediettransactie zich kan voordoen 

De onderverdeling van het begrip krediettransactie in drie varianten 
strekt er met name toe inzicht te geven in de drie hoofdvormen waarin 
krediettransacties zich kunnen voordoen, te weten: het zuivere geldkrediet, 
waarbij altijd slechts twee partijen zijn betrokken (variant 1"), goederen-
krediet, waarbij twee partijen zijn betrokken (variant 2") en goederenkrediet, 
waarbij drie partijen zijn betrokken (variant 3°). Omdat het onderscheid 
tussen geld- en goederenkrediet van belang is voor de toepasselijkheid 
van onderscheidene wetsbepalingen en uitvoeringsbepalingen, zijn deze 
- overigens met een puur verwijzende omschrijving - afzonderlijk gedefi-
nieerd, onderscheidenlijk in de onderdelen d en e. Ook voor de toelichting 
is het praktisch, met deze begrippen te kunnen werken. 

Geldkredieten zijn die krediettransacties, waarop de WCGK betrekking 
heeft. De meest voorkomende vormen hiervan zijn de persoonlijke lening, 
al dan niet door zekerheid gedekt, en het doorlopend geldkrediet. 

De omschrijving onder 1° geeft aan, dat bij een dergelijke transactie 
twee partijen betrokken zijn, de kredietgever en de kredietnemer. De 
prestatie die de kredietgever levert, is het ter beschikking stellen van een 
geldsom. De vorm waarin het geld ter beschikking gesteld wordt, is voor 
de toepasselijkheid van deze wet niet relevant. Zo is niet van belang of 
het geld «chartaal» ter hand wordt gesteld, of giraal aan de kredietnemer 
wordt overgemaakt. Bij doorlopend geldkrediet stelt de kredietgever de 
kredietnemer een bepaalde financiële ruimte ter beschikking, waarbinnen 
deze in de tijd gespreid geldsommen kan opnemen. 

Nauw met deze laatste vorm van krediet verwant is de debetstand op 
een betaalrekening, bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van de uitgifte van 
gegarandeerde betaalmiddelen, zoals betaalkaarten, eurocheques, en 
dergelijke. De primaire functie van deze papieren is betaalmiddel, maar ze 
kunnen ook een kredietfunctie gaan vervullen, namelijk als de rekening-
houder bij het gebruikmaken ervan het bedrag van zijn tegoed overschrijdt. 
Om te kunnen beoordelen of sprake is van een krediettransactie in de zin 
van de wet, moet men kijken naar de strekking van hetgeen is overeenge-
komen. Is de debiteur verplicht steeds voldoende saldo aan te houden, 
dan is een debetpositie als wanprestatie aan te merken en is er geen 
krediettransactie in de zin van de wet. 

Ingevolge de slotalinea van onderdeel a is er tevens geen krediettrans-
actie, indien de strekking van de transactie is, dat de debiteur alle 
betalingen aan de crediteur binnen drie maanden na het ter beschikking 
stellen van de geldsom verricht. Verderop in deze toelichting zal hierop 
nader worden ingegaan. 

Goederenkredieten vallen vrijwel samen met de door de WAS bestreken 
transacties. Deze kunnen zowel betrekking hebben op het verschaffen van 
het genot van een zaak als op het verrichten van een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen dienst. Het ligt in ons voornemen om 
vormen van dienstverlening aan te wijzen die meer dan incidenteel 
gepaard gaan met kredietverlening (afbetaling). In concreto zal het naar 
verwachting gaan om reisovereenkomsten, bepaalde (computer) 
cursussen, alsmede dienstverlening die verband houdt met koop, bijvoor-
beeld installatie en onderhoud van apparatuur, een en ander uiteraard 
slechts voor zover vallend onder het bereik van de definitie van krediet-
transactie. Hierna zullen de betrokken bepalingen steeds toegelicht 
worden aan de hand van transacties met zaken, waarbij er voor de 
leesbaarheid aan wordt voorbij gegaan dat de definities mede betrekking 
hebben op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten. 
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Voorts zal in de toelichting doorgaans gesproken worden van «koop», 
omdat dat in dit verband de meest voorkomende wijze van genot ver-
schaffen is. Hetgeen daarover wordt gezegd, is ook van toepassing op 
andere wijzen van genot verschaffen. Wanneer evenwel een andere wijze 
bedoeld wordt, bijvoorbeeld huur, zal dit worden vermeld. 

Goederenkredieten doen zich in de praktijk zoal voor in de vorm dan 
wel onder de naam van huurkoop, leasing, koop op afbetaling, postorder-
krediet en kredietkaarttransacties. Zij zijn te onderscheiden in twee-partij-
en- en drie-partijen-transacties. De twee-partijen-constructie is omschre-
ven in variant 2' . De kredietgever en de leverancier van de zaak zijn daar 
in één persoon verenigd. In de praktijk komt dit voor bij de zogenaamde 
zelffinancierende detailhandelaar. Wanneer de kredietgever eerst zelf het 
goed van een leverancier heeft gekocht (tegen contante betaling) en het 
daarna - bijvoorbeeld in huurkoop - doorverkoopt aan de kredietnemer, 
heeft de kredietnemer geen contractuele relatie met de leverancier van de 
kredietgever. Deze constructie valt derhalve ook onder variant 2". In zo'n 
geval kan die leverancier wel als kredietbemiddelaar (zie definitie onder c) 
worden aangemerkt, indien hij op enigerlei wijze heeft bemiddeld bij het 
tot stand komen van de transactie tussen de kredietgever en de krediet-
nemer. 

Bij variant 3' zijn drie partijen betrokken: kredietgever, kredietnemer en 
leverancier. De kredietgever betaalt de prijs van de zaak aan de kredietne-
mer, of rechtstreeks aan de leverancier. In het eerste geval betaalt de 
kredietnemer het geld dóór aan de leverancier, bij wie hij derhalve a 
contant koopt, en betaalt hij in termijnen terug aan de kredietgever. 

Er is een vloeiende overgang tussen laatstbedoelde constructie en een 
zuiver geldkrediet. Of sprake is van het één dan wel van het ander - en 
dus of het gaat om variant 3 of variant 1 - zal afhankelijk zijn van de 
concrete omstandigheden van het geval. Indien er een relatie is tussen de 
kredietverlening en de koop in die zin, dat de leverancier ook bemoeienis 
heeft met de kredietverlening, is daardoor sprake van een krediet in de zin 
van variant 3". Ontbreekt een dergelijke relatie, dan betreft het een 
kredietverlening als omschreven in variant 1 en blijft het goederenaspect 
in beginsel buiten het bereik van de wet. Van praktisch belang is dit alles 
voor het antwoord op de vraag, of de leverancier als zodanig, dus als 
partij, onder de wet valt, want indien dit het geval is, dan gelden voor 
hem de bepalingen die de wet en de uitvoeringsregelingen terzake 
bevatten, zo niet, dan kunnen de voorschriften met betrekking tot 
kredietbemiddeling voor hem gelden, of in het geheel geen voorschriften. 

Het criterium voor de toepasselijkheid van de WAS bij een drie-
partijen-transactie, dat sprake moet zijn van samenwerking tussen de 
financier en de leverancier, wordt in deze wet voor het antwoord op de 
vraag of sprake is van een goederenkrediet vervangen door het criterium, 
dat de transactie de strekking moet hebben van kredietverlening ter zake 
van het verschaffen van het genot van een zaak. 

Ingeval de kredietgever de prijs van een zaak, die de kredietnemer bij 
een leverancier koopt, rechtstreeks aan deze leverancier betaalt, zal 
veelal sprake zijn van een transactie in de zin van variant 3", wanneer de 
kredietnemer aan de kredietgever terugbetaalt in termijnen. In die zin is 
het strekkingscriterium ruimer dan het samenwerkingscriterium uit de 
WAS, omdat volgens het strekkingscriterium slechts de samenhang 
tussen de «lening» en de koop van belang is en niet, dat kredietgever en 
leverancier terzake samenwerken. In feite zal in dergelijke gevallen toch 
vrijwel steeds wel van enige vorm van samenwerking sprake zijn. 

Wanneer daarentegen geen enkele andere samenhang bestaat tussen 
de overeenkomst die strekt tot het kopen van een zaak en een overeenkomst 
van kredietverlening, dan dat de kredietnemer de kredietsom aanwendt 
om de zaak a contant te kopen en deze - eventueel - aan de kredietgever in 
zekerheid geeft ter zake van die lening, dan valt de lening onder variant 1 
en de koopovereenkomst geheel buiten de wet. Dit ligt dan ook voor de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 785, nr. 3 70 



hand, aangezien de leverancier in zo'n geval geen enkele bemoeienis 
heeft met de kredietovereenkomst. 

Variant 3" ziet ook op het geval dat de kredietnemer niet aan de 
kredietgever, maar aan de leverancier moet terugbetalen, waarbij de 
leverancier de termijnen aan de kredietgever doorbetaalt. Deze handelwijze 
ligt weliswaar niet erg voor de hand, maar denkbaar is, dat men deze 
constructie zou kiezen met de bedoeling de wet te ontduiken, indien de 
betrokken zinsnede niet zou zijn opgenomen. 

De drie partijen die aan een krediettransactie kunnen deelnemen, 
kredietgever, kredietnemer en leverancier, zijn in de definitie van krediet-
transactie opgenomen op zodanige wijze, dat de rol die elk van hen bij die 
transactie vervult, is aangegeven. 

Zoals uit het bovenstaande reeds volgt, vervult de leverancier geen rol 
bij het zuivere geldkrediet, omschreven in variant 1 . In variant 2 vallen 
de rollen van kredietgever en van leverancier samen; de leverancier/kre-
dietgever verschaft de kredietnemer zowel het genot van de zaak als de 
financiering daarvan. In beide genoemde varianten rust op de kredietnemer 
de verplichting, aan de kredietgever betalingen te doen. Uiteraard zijn dit 
betalingen ter zake van de prestatie die de kredietgever de kredietnemer 
heeft geleverd, te weten het ter beschikking stellen van een geldsom 
(variant 1 ) dan wel het verschaffen van het genot van een zaak (variant 
2°). De samenhang tussen de prestaties van betrokken partijen komt tot 
uiting in de aanhef van de omschrijving van krediettransactie, waaruit 
blijkt dat het gaat om een (samenstel van) overeenkomst(en) met de 
strekking, dat deze prestaties worden verricht. Vermeden is, deze 
samenhang geprononceerder te verwoorden, daar dit eerder zou kunnen 
leiden tot bewijsproblemen en aanleiding tot ontduiking zou kunnen 
geven. Ditzelfde geldt voor variant 3°, waar sprake is van drie partijen die 
elk een prestatie hebben te leveren. De kredietgever doet een betaling ter 
zake van het verschaffen van het genot van een zaak aan de kredietnemer. 
Hij doet deze betaling ofwel aan de kredietnemer zelf, ofwel, ten behoeve 
van deze, aan de leverancier. In het algemeen zal de leverancier degene 
zijn die het genot van de zaak aan de kredietnemer verschaft, maar dit is 
om soortgelijke redenen als hierboven zijn vermeld ter zake van het 
opzettelijk «vaag» laten van de samenhang tussen de prestaties, niet als 
element in de definitie opgenomen. 

Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld dat de kredietgever de krediet-
nemer in het kader van een krediettransactie ook meer dan één geldsom 
ter beschikking kan stellen - dit volgt ook reeds uit hetgeen eerder is 
gezegd over de kredietvormen doorlopend geldkrediet en dat het bij 
goederenkrediet heel wel om meer dan een zaak of dienst kan gaan, dan 
wel om een combinatie van een of meer zaken en diensten, waarvan het 
genot ofwel gelijktijdig, ofwel gespreid in de tijd aan de kredietnemer kan 
worden verschaft. In dat laatste geval hebben we te maken met het 
zogenaamde doorlopend goederenkrediet (definitie onder g), dat bij 
postorderbedrijven voorkomt. 

Ingevolge de slotalinea van onderdeel a vallen slechts die krediettrans-
acties onder de WCK, die ertoe strekken dat ten minste een van de 
betalingen van de kredietnemer later plaatsvindt dan drie maanden nadat 
door of vanwege de kredietgever de geldsom ter beschikking is gesteld of 
een aanvang is gemaakt met het verschaffen van het genot van de zaak of 
dienst. De WAS kent eveneens het drie-maandencriterium. Daarbij gaat 
het er om kortdurend betalingsuitstel, zoals dat nogal eens wordt 
verleend door de detailhandel en door zelfstandige beroepsbeoefenaren, 
buiten bereik van de voorschriften met betrekking tot kredietverlening te 
houden. Het lijkt verantwoord dat dit criterium, dat niet voorkomt in de 
WCGK, nu ook gaat gelden ten aanzien van geldkredieten, nu het ook 
daar een nuttige functie zal vervullen door het vermijden van de toepas-
selijkheid van de wet op debetstanden in het kader van normaal beta-
lingsverkeer. 
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Zoals in het algemeen deel (4.1.2.7) werd aangeduid speelt hier de 
problematiek van het zogenaamde «rood staan». Het rood staan doet zich 
in verschillende modaliteiten voor. 

In de eerste plaats komt het voor dat in de transactie ter zake van het 
aanhouden van een betaalrekening uitdrukkelijk wordt bedongen, dat de 
houder van die rekening daarop krediet kan opnemen, zonder dat een 
beperking wordt gesteld betreffende de termijn, waarbinnen dit moet 
worden terugbetaald. Wanneer ook overigens aan de definitiebepalingen 
van de wet is voldaan, valt deze transactie onder de wet, aangezien deze 
dan qua strekking, evenals bij doorlopend krediet het geval is, een 
onbepaalde looptijd heeft. De eventuele omstandigheid dat de daadwer-
kelijk ter beschikking gestelde bedragen binnen drie maanden worden 
terugbetaald, doet in dit verband niet ter zake. 

Ook komt het verschijnsel voor van regelmatig optredende roodstand 
op betaalrekeningen, welke niet uit hoofde van een uitdrukkelijk beding 
plaatsvindt maar die wel feitelijk wordt toegestaan. Hier moet primair aan 
de hand van de betalingstijdstippen van de rekeninghouder worden 
afgeleid of sprake is van kredietverlening in de zin van de wet, dan wel 
van een - in dat geval in feite ongewild aan de rekeninghouder verleende -
betalingsfaciliteit. In de memorie van toelichting bij het voorontwerp werd 
ten aanzien van de zogenaamde revolverende roodstanden een bij nader 
inzien niet goed verdedigbare interpretatie van de definitiebepalingen 
gehuldigd. Als voorbeeld werd daarbij genoemd de situatie waarin de 
houder van een salarisrekening elke maand gedurende de laatste twee 
weken rood zou staan. Daarbij werd ervan uitgegaan, dat het in zo'n geval 
om een krediettransactie in de zin van het voorontwerp zou gaan, indien 
betalingen van de rekeningenhouder tot aanzuivering van een van die 
maandelijkse roodstanden (mede) zouden plaatsvinden na het verstrijken 
van drie maanden sedert het aangaan van de transactie (het openen van 
de rekening) en voorts uit de opstelling van de kredietgever niet zou 
blijken dat het om wanprestatie van de kredietnemer zou gaan. Bij nadere 
overweging menen wij echter, dat de bewoordingen van de definitie 
onder a, die in dit opzicht gelijk is aan die van het voorontwerp, geen 
andere gevolgtrekking toelaten, dan dat slechts dan sprake is van een 
krediettransactie in de zin van de WCK, indien de strekking van de 
transactie is dat een van de betalingen van de kredietnemer later plaatsvindt 
dan drie maanden nadat de geldsom ter beschikking is gesteld. De drie-
maandentermijn begint derhalve steeds opnieuw te lopen wanneer een 
geldsom ter beschikking wordt gesteld en is niet gerelateerd aan het 
tijdstip waarop de transactie wordt aangegaan. Ook wanneer incidenteel 
een overschrijding van deze termijn plaatsvindt, behoeft niet steeds een 
krediettransactie aanwezig te zijn. Wanneer namelijk uit de overige 
inhoud van de overeenkomst en uit de feitelijke omstandigheden blijkt, 
dat de bank het roodstaan als wanprestatie aanmerkt en daar adequate 
sancties op stelt en deze ook toepast - bijvoorbeeld het niet meer 
uitvoeren van betalingsopdrachten als het tekort niet wordt aangezuiverd 
- , moet geconcludeerd worden dat de transactie niet de strekking heeft 
van een krediettransactie in de zin van deze wet. Staat de bank deze 
roodstand evenwel zonder toepassing van enige sanctie stilzwijgend toe 
en leidt dit tot het ter beschikking stellen van geld gedurende langere tijd 
dan drie maanden, dan zal de transactie veelal wel onder de wet vallen. 
Alsdan zal aan de kredietnemer een schriftelijke bevestiging moeten 
worden gezonden (artikel 32) of, bij het toelaten van roodstanden van 
meer dan f2000, een akte moeten worden opgemaakt (artikel 30) en is 
de wet ook overigens van toepassing. Dit houdt onder meer in, dat de 
bank, wil zij de mogelijkheid hebben tot onmiddellijke opeising over te 
gaan, een betalingsregeling in de schriftelijke bevestiging of akte moet 
opnemen, ten einde een eventuele achterstand te kunnen vaststellen, 
welke ingevolge de wet moet bestaan alvorens deze maatregel kan 
worden toegepast (artikel 33, onder c, sub 1 ). 
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Voor de goede orde zij er hier reeds op gewezen, dat de artikelen 2, 3 
en 4 enige beperkingen bevatten ten aanzien van de reikwijdte van de 
wet; men zie daarvoor de toelichting op die artikelen. 

Onderdeel b: krediet verlenen 
Krediet verlenen is het als kredietgever deelnemen aan een krediet-

transactie. Vermeld zij hier, dat «deelnemen» niet zo beperkt moet 
worden opgevat als in artikel 1, onder b, WAS omschreven, waar het 
slechts ziet op het aangaan van een overeenkomst. Hiet wordt onder 
deelnemen, meer in overeenstemming met het spraakgebruik, met name 
ook de uitvoering van de overeenkomst begrepen. Voor de goede orde zij 
hier verwezen naar de toelichting bij artikel 2, welk artikel een beperking 
bevat van de toepasselijkheid van de wet op de kredietgever zoals deze in 
het kader van de definitie van krediettransactie is aangeduid. 

Onderdeel c: kredietbemiddeling 
De hier gegeven definitie sluit aan bij de omschrijving die de WCGK 

(artikel 42, tweede lid) en de WAS, na de wijziging die daarin is aangebracht 
door de wet van 7 september 1983 (Stb. 455) (artikel 30, vierde lid), 
terzake bevatten. De onderhavige definitie is beperkter dan die van de 
WCGK, doordat hier slechts bedrijfs- en beroepsmatige verrichtingen en 
bemoeiingen onder zijn begrepen, terwijl de WCGK die beperking niet 
kent. Ten opzichte van de WAS, waar slechts bedrijfsmatige verrichtingen 
en bemoeiingen onder de betrokken omschrijving vallen, bevat dit 
wetsvoorstel evenwel de verruiming, dat het ook betrekking heeft op 
beroepsmatige verrichtingen. Redenen van deze verruiming zijn: de 
voortschrijdende vervaging van het onderscheid tussen bedrijfs- en 
beroepsuitoefening, alsmede het ontduikingsgevaar dat aan het uitsluiten 
van beroepsmatige verrichtingen kleeft. De reden van de genoemde 
beperking ten opzichte van de WCGK is, dat dit wetsvoorstel slechts 
beoogt «professionele» activiteiten te regelen, en niet bemiddeling in 
familie- of ander privé-verband. 

Onderdelen d, e, f en g: geldkrediet, goederenkrediet, doorlopend 
geldkrediet en doorlopend goederenkrediet 

In de toelichting bij onderdeel a is over bovengenoemde begrippen 
reeds een en ander gezegd. 

Alle vier begrippen zijn verbijzonderingen van het begrip krediettrans-
actie, waarbij de onder f, onderscheidenlijk g omschreven begrippen 
weer specifieke vormen van de begrippen onder d, onderscheidenlijk e 
inhouden. 

Het doorlopend geldkrediet valt onder de WCGK, die daarvan in artikel 
28, eerste lid, een omschrijving geeft. De verschillen daarvan met de 
onderhavige definitie hebben geen materiële betekenis, doch houden 
slechts verband met het enigszins afwijkende begrippenarsenaal van het 
wetsvoorstel ten opzichte van dat van de WCGK. 

Het doorlopend goederenkrediet komt materieel overeen met het in de 
Uitvoeringsbeschikking WAS (Stcrt. 1984, 79) gedefinieerde begrip 
doorlopende afbetalingstransactie, daargelaten de bij onderdeel a 
toegelichte verschillen tussen krediettransactie in de zin van het wets-
voorstel en afbetalingstransactie in het algemeen. 

Onderdelen h en i: uitstaand saldo bij geldkrediet, onderscheidenlijk bij 
goederenkrediet 

Het begrip uitstaand saldo vervult met name een rol voor in de begrips-
omschrijving van het effectief kredietvergoedingspercentage (onderdeel 
k). Inhoudelijk zal het uitstaand saldo voorts een centraal gegeven zijn 
voor de berekening van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding 
ingevolge artikel 34. 

De omschrijvingen sluiten aan bij die, welke van bedoeld begrip zijn 
opgenomen in het op de WCGK gebaseerde Besluit Kredietaanbiedingen 
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en akten (Stcrt. 1983, 211), onderscheidenlijk in de Uitvoeringsbeschik-
king WAS. 

Onderdeel j: kredietvergoeding 
Materieel komt dit begrip overeen met het begrip kredietkosten uit de 

WCGK (artikelen 40 tot en met 48). Ook uit de redactie van die artikelen 
blijkt dat het terminologisch juister is de term «kosten» te reserveren voor 
kosten die de kredietgever maakt en voor wat betreft de door de krediet-
gever aan de kredietnemer in rekening te brengen bedragen te spreken 
van «beloningen of vergoedingen». Nu het begrip kredietvergoeding ook 
in het kader van goederenkrediet moet kunnen functioneren zijn enkele 
nieuwe elementen toegevoegd. In de eerste plaats gaat het thans ook om 
beloningen of vergoedingen welke de leverancier bedingt, in rekening 
brengt of aanvaardt. Anderzijds is een clausule opgenomen waardoor 
voor de goederen of diensten betaalde contantprijzen niet worden 
meegeteld als kredietvergoeding. 

Onderdeel k: effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis 
Dit begrip, dat in het licht van de moderne voorlichting van de consument 

ter zake van de kredietverlening een cruciale rol vervult, is pas kort 
geleden in de bestaande wetgeving betreffende het consumptief krediet 
geïntroduceerd. Het algemeen deel (onder 4.3.1.3) bevat hierover een 
uiteenzetting. 

Verwezen zij voorts naar de eerdergenoemde wet van 7 september 
1 983 tot wijziging van de WAS en van de WCGK waarin de grondslag 
voor de verplichte vermelding van dit percentage is neergelegd, en naar 
de meergenoemde Uitvoeringsbeschikking WAS en het meergenoemde 
Besluit Kredietaanbiedingen en akten, waarin het begrip is gedefinieerd. 
De onderhavige definitie sluit daarop aan (zie verder toelichting bij artikel 
26, vierde lid). 

Onderdelen I en m: kredietsom bij geldkrediet, onderscheidenlijk bij 
goederenkrediet 

De kredietsom is materieel het bedrag ter grootte waarvan de krediet-
nemer in feite krediet wordt verleend. Bij doorlopend krediet is dit uit de 
aard van die kredietvorm niet op voorhand vast te stellen. Met het oog op 
de toepassing van de WCK-bepalingen waarin de kredietsom een rol 
speelt wordt bij die vorm van krediet de kredietlimiet aangemerkt als 
kredietsom. De woorden «aangemerkt als» illustreren dat het gaat om 
ongelijke begrippen. Uit de definities van doorlopend geld- c.q. goederen 
krediet blijkt wat onder kredietlimiet als zodanig wordt verstaan: het 
contractueel hoogst toegestane uitstaand saldo. Het gaat hier dus niet 
om een bedrag dat (aan het begin van de looptijd van de transactie) 
steeds ook feitelijk ter beschikking wordt gesteld aan de kredietnemer, 
maar om het bedrag tot hetwelk de kredietgever zich bereid heeft 
verklaard tot het ter beschikking stellen van geldsommen. 

Onderdeel n: gemeentelijke kredietbank 
Anders dan in de definitie van gemeentelijke voorschotbank in artikel 1, 

onder g, WCGK, wordt thans in plaats van «gehouden» gesproken van 
«opgericht», omdat enkele instellingen die functioneren als gemeentelijke 
voorschotbanken worden gehouden door afzonderlijke stichtingen. Deze 
stichtingen zijn wel opgericht door een of meer gemeenten. Voorts is het 
denkbaar dat enkele gemeenten te zamen een rechtspersoon als bedoeld 
in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 
1 984, 669) wensen op te richten en te doen functioneren als gemeentelijke 
kredietbank. 

Artikelen 2, 3 en 4 (beperking van de reikwijdte van de wet) 

Artikel 2. Dit artikel bevat enkele beperkingen van de reikwijdte van de 
wet, die om wille van de leesbaarheid niet in de definitiebepalingen van 
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artikel 1 zijn verwerkt. Het artikel bepaalt, in navolging van de WCGK en 
de WAS, dat de WCK slechts van toepassing is op krediettransacties, 
waaraan kredietgevers en leveranciers in de uitoefening van een bedrijf of 
beroep deelnemen. Voorts vallen ingevolge dit artikel slechts krediettrans-
acties waaraan als kredietnemer een natuurlijke persoon deelneemt 
onder het bereik van de WCK. Deze bepaling vervult een belangrijke rol 
bij de afbakening ten opzichte van kredieten met een bedrijfsmatige 
bestemming. De WCGK en de WAS kennen een overeenkomstige 
bepaling niet. Hoewel ook aan rechtspersonen kredieten met een con-
sumptief karakter worden verleend, kan in het algemeen niet gesteld 
worden dat zich in zulke situaties de noodzaak van consumentenbescher 
ming als vervat in dit wetsvoorstel voordoet. 

Artikel 3. In navolging van de WCGK geldt de wet niet voor krediet-
transacties waarbij de kredietsom meer dan veertigduizend gulden 
bedraagt. Dit bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur in verband 
met geldontwaarding worden gewijzigd. In het algemeen deel, onder 
4.1.2.1, is hierover een uiteenzetting gegeven. 

Nieuw is de in het tweede lid van artikel 3 vervatte bepaling, die ertoe 
strekt dat (de op basis van artikel 26 vast te stellen) voorschriften met 
betrekking tot de vermelding van het effectieve kredietvergoedingsper-
centage op jaarbasis ook zullen gelden voor aanbiedingen met betrekking 
tot kredieten van meer dan f40 000. De vermelding van dit percentage is 
een eenvoudig middel dat van groot belang is voor potentiële kredietnemers 
die een prijsvergelijking willen maken tussen verschillende kredietaanbie-
dingen. Voor de deugdelijkheid van dit middel is het essentieel dat alle 
aanbieders op de markt het effectieve kredietvergoedingspercentage 
vermelden en daarbij uitgaan van dezelfde berekeningswijze. Dit kan door 
de kredietnemers, ongeacht hun economische positie ten opzichte van de 
kredietgevers, niet worden bewerkstelligd. Overheidsvoorschriften 
kunnen op dit punt dan ook niet goed worden gemist. 

Artikel 4 bevat een aantal categorieën krediettransacties waarop de 
wet niet van toepassing is. Het eerste lid, onder a, bevat een uitzondering 
ten aanzien van kredieten waarvan het effectieve kredietvergoedingsper-
centage op jaarbasis niet meer bedraagt dan de wettelijke rente, welke 
ingevolge artikel 1 286 van het Burgerlijk Wetboek bij algemene maatregel 
van bestuur wordt vastgesteld. De uitzondering geldt niet indien een 
openbaar aanbod tot het deelnemen aan zodanige transacties wordt 
gedaan. De overeenkomstige bepalingen van de WCGK (de artikelen 3, 
eerste lid, onder h, 49 en 50) en de WAS (artikel 4, derde lid) kernen 
bevoegdheden om vrijstelling of ontheffing van (bepaalde voorscnriften 
van) de wet te verlenen. In de praktijk is gebleken dat slechts tweeërlei 
vrijstellingen of ontheffingen worden verleend. Enerzijds gaat het daarbij 
om kredietverlening op «zachte voorwaarden» door sociale fondsen 
(personeels- en studiefondsen), anderzijds om betalingsfaciliteiten van de 
detailhandel, zoals de boekhandel - zie artikel 3, onder a, van het Uitvoe-
ringsbesluit Wet op het afbetalingsstelsel 1961 (Stb. 1 963, 547) - apo-
theken, en dergelijke. 

Ten einde niet een bevoegdheid tot vrijstelling en ontheffing te hoeven 
scheppen, waarmee de duidelijkheid en rechtsgelijkheid niet zouden zijn 
gediend, is de vrijstelling thans in de wet zelf omschreven. Van het doen 
van een openbaar aanbod in de zin van deze bepaling is sprake, indien 
een kredietgever of leverancier zich richt tot personen buiten zijn «eigen» 
kring. Hierbij valt te denken aan een personeelsfonds dat in een dagblad 
zou gaan adverteren met kredieten of een werkgever die zich ook tot 
anderen dan werknemers van zijn bedrijf wendt met kredietfaciliteiten. A 
fortiori is sprake van een openbaar aanbod, indien kredietgevers zich in 
het kader van hun normale bedrijfsuitoefening tot het publiek wenden 
met aanbiedingen ter zake van kredieten, waarvan de kredietvergoeding 
lager is dan de wettelijke rente. Het tweede lid van onderhavig artikel 
houdt echter de mogelijkheid in dat de wet of een of meer bepalingen 
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daarvan alsnog bij ministeriële beschikking van toepassing worden 
verklaard met betrekking tot transacties als zoeven bedoeld, waaraan een 
bepaalde kredietgever deelneemt. Een dergelijke beschikking kan 
bijvoorbeeld (onder meer) inhouden, dat de bepalingen van hoofdstuk II, 
houdende het vergunningsvereiste, op betrokkene van toepassing worden 
verklaard. Dit is slechts mogelijk indien die kredietgever bij zijn optreden 
ter zake van die transacties handelt in strijd met hetgeen van een goed 
kredietgever in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht. Dit 
zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen indien bij dergelijke kredieten 
geregeld bepaalde onereuze bedingen (zoals koppelverkoop met een zeer 
bezwarende nevenovereenkomst) worden opgenomen. Het tweede lid 
komt naar zijn strekking overeen met artikel 3, tweede lid, WCGK en 
artikel 4, derde lid, derde volzin, WAS. 

De onderdelen b, c en dvan het eerste lid strekken tot afbakening van 
de WCK naar de kant van de kredieten die worden verleend ten behoeve 
van de uitoefening van een bedrijf of beroep. Deze afbakening wordt in 
hoofdzaak gegeven in onderdeel d: indien de kredietnemer een ondernemer 
of zelfstandige beroepsbeoefenaar is en in de akte van een krediettransactie 
waaraan hij deelneemt staat vermeld dat het krediet wordt verleend ten 
behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf of beroep is de WCK op die 
transactie niet van toepassing. Hierdoor behoeven «bedrijfskredieten» 
niet onder de WCK te vallen als de betrokken partijen zulks niet wensen, 
terwijl het criterium van uitdrukkelijke vermelding in de akte de controle 
van overheidswege vergemakkelijkt. 

De onderdelen b en czijn overgenomen uit de WAS (artikel 4, eerste 
lid, onder a en b) en betreffen goederenkredieten, waarbij uit de aard van 
de gefinancierde zaken of het aantal daarvan blijkt dat de kredietnemer 
deze niet voor eigen privé-gebruik aanwendt. Ook bij de hier bedoelde 
transacties zal wellicht in de akte worden vermeld dat het om een 
«bedrijfskrediet» gaat, doch nodig is dit niet, omdat het voorwerp van de 
financiering hier reeds de nodige duidelijkheid biedt. 

Onderdeel e bepaalt dat een krediettransactie, waartoe een overeen-
komst van huur en verhuur behoort of die bestaat uit een zodanige 
overeenkomst, niet onder de WCK valt, tenzij de transactie betrekking 
heeft op een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zaak en de 
strekking heeft dat gedurende langer dan zes maanden het genot van de 
desbetreffende zaak wordt verschaft. Artikel 4, eerste lid, onder c, van de 
WAS houdt in dat de WAS niet van toepassing is op afbetalingstransacties 
met een huurkarakter, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders 
is bepaald. In het Uitvoeringsbesluit WAS (artikel 2) is gesteld dat de wet 
mede geldt voor de bedoelde «huurtransacties» indien zij een goed als 
vermeld in de bijlage bij dat besluit betreffen, tenzij de transactie een 
duur van ten hoogste zes maanden heeft. Deze twee elementen (aange-
wezen zaken, duur van meer dan zes maanden) zijn thans dus in de WCK 
op wetsniveau verwerkt. Het ligt overigens in ons voornemen dat de 
aanwijzing van zaken in meer algemene termen zal geschieden dan in het 
Uitvoeringsbesluit WAS, ten einde te voorkomen dat de aanwijzing al te 
snel door maatschappelijke ontwikkelingen wordt achterhaald. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan een omschrijving als «elektrische audiovisuele 
apparatuur» in plaats van «radio- en televisie-ontvangtoestellen en 
combinaties daarvan». Voorts is het zes maanden-criterium overgenomen 
in enigszins aangepaste vorm. In het onderhavige onderdeel wordt de 
toepassing van de WCK beperkt tot die huurovereenkomsten met 
betrekking tot aangewezen zaken, die de strekking hebben dat het 
verschaffen van het genot van de zaak, al of niet door verlenging van de 
overeenkomst of het aangaan van een nieuwe overeenkomst, langer dan 
zes maanden zal duren. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling dat contracten 
die worden opgemaakt voor een geldingsduur van ten hoogste zes 
maanden, terwijl de bedoeling van partijen gericht is op genotsverschaffing 
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voor een langere periode - te bewerkstelligen door verlenging van de 
overeenkomst of een vervolgcontract - onder de werking van de WCK 
vallen. Bij de bepaling zoals die geldt ingevolge het Uitvoeringsbesluit 
WAS is de Hoge Raad enkele malen tot het oordeel gekomen dat de 
WAS in gevallen als zoeven bedoeld niet van toepassing is (HR 23-11-1965, 
NJ '66, 296 en HR 23-11-1965, NJ '66,361). 

De uitzonderingen welke zijn vervat in de onderdelen f, g en h, welke 
hypothecaire geldleningen, polisbelening en effectenbelening betreffen, 
werden reeds toegelicht in het algemeen deel, onder 4.1.2.3, c.q. 4.1.2.9. 

Onderdeel i houdt een uitzondering in voor belening in de zin van de 
Pandhuiswet (Stb. 1910, 321). Artikel 1, derde lid, van die wet verstaat 
onder belening: de afgifte van geld tegen het in ontvangst nemen van een 
roerende zaak. Deze bijzondere vorm van kredietverlening vindt voorna-
meiijk plaats in de twee gemeentelijke pandhuizen te Amsterdam en 
's-Gravenhage. Op bescheiden schaal wordt voorts door enkele particuliere 
pandhuizen pandkrediet verstrekt. Dit laatste geschiedt - als gevolg van 
de minder gelukkige constructie van de Pandhuiswet - weliswaar zonder 
dat deze wet in concreto van toepassing is, maar indien enige wettelijke 
regeling terzake gewenst zou blijken, zou die wet daarvoor het juiste 
kader zijn en zou deze derhalve aangepast dienen te worden. 

De uitzondering voor openbare lichamen, die ter uitvoering van een 
wettelijke taak krediet verlenen (onderdeel/), komt ook reeds voor in de 
WCGK (artikel 3, eerste lid, onder d). Uiteraard bestaat hier evenmin 
behoefte aan toepasselijkheid van de WCK. 

Artikelen 5-8 (gemeentelijke kredietbanken) 

De bepalingen van het hoofdstuk over gemeentelijke kredietbanken 
komen materieel overeen met de artikelen 7 tot en met 9 van de WCGK. 
In tegenstelling tot de WCGK is thans een artikel opgenomen waaruit 
uitdrukkelijk blijkt dat, afgezien van de onderhavige bijzondere bepalingen, 
de wet niet van toepassing is op gemeentelijke kredietbanken (artikel 5). 
In de WCGK blijkt zulks uit de hoofdstukindeling. Aan een artikel als 
artikel 10 van de WCGK bestaat geen behoefte meer, nu in de opzet van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984, 669) besloten ligt, 
dat een openbaar lichaam, ingesteld op grond van artikel 8 van die wet, 
zich richt naar de wettelijke voorschriften die gelden voor de aan de 
desbetreffende regeling deelnemende gemeenten. 

Artikel 6 bepaalt dat een gemeentelijke kredietbank wordt opgericht bij 
of ingevolge een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad. Artikel 
7 WCGK houdt in dat zulks «bij besluit» van de raad geschiedt. Aangezien 
een gemeentelijke kredietbank ook door een afzonderlijke rechtspersoon 
kan worden gehouden is de nieuwe formulering («bij of ingevolge» besluit 
van de raad) geschikter: in een zodanig geval vindt de oprichting immers 
plaats bij de notaris. 

Artikel 7eist een reglement voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke 
kredietbank, waarin enkele essentialia moeten zijn geregeld, waaronder 
de vermelding van het effectieve kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis in kredietaanbiedingen en de aansluiting van de bank bij de 
BKR. Deze laatste elementen komen in de plaats van de bepalingen 
betreffende de kassastorting en de inschrijving van overeenkomsten van 
kredietverlening in artikel 8, tweede en derde lid, WCGK, welke elementen 
van die wet destijds van wezenlijk belang werden geacht. 

Artikelen 9-19 (de vergunning) 

Het vergunningstelsel van de WCK bouwt voort op de overeenkomstige 
bepalingen uit de WCGK en de WAS. De belangrijkste artikelen in dit 
kader zijn artikel 12, dat de gronden inhoudt waarop door de Minister van 
Economische Zaken een weigering van een aangevraagde vergunning kan 
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worden gebaseerd, artikel 16, betreffende de schriftelijke aanwijzing aan 
een vergunninghouder, en artikel 17, dat de wijziging en intrekking van de 
vergunning anders dan op verzoek van de vergunninghouder regelt. 

In artikel 11, tweede lid, is bepaald dat binnen drie maanden nadat alle 
voor de vergunningaanvraag nodige gegevens en bescheiden door de 
minister zijn ontvangen en het legesbedrag door de aanvrager is voldaan 
de minister dient te beslissen over die aanvraag. Wordt eventueel deze 
termijn overschreden, dan kan de aanvrager op grond van de artikelen 4, 
vierde lid, laatste volzin, en 33, tweede lid, van de Wet administratieve 
rechtspraak bedrijfsorganisatie bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven beroep instellen tegen het uitblijven van die beslissing en 
aansluitend bij de voorzitter van dat college ingevolge artikel 65 van de 
genoemde wet om een voorlopige voorziening vragen, bijvoorbeeld een 
bevel aan de minister om zijn niet-beslissen te motiveren, waardoor deze 
onder (sterkere) druk komt om zonder verder uitstel op de aanvraag te 
beslissen. 

Het uitgangspunt van artikel 12 is dat de vergunning wordt verleend, 
tenzij zich een van de drie limitatief opgesomde weigeringsgronden 
voordoet. In de eerste plaats kan het vermelden van onjuistheden of het 
schetsen van een onjuist beeld in de vergunningaanvraag tot weigering 
leiden. In de tweede plaats kan op grond van persoonlijke eigenschappen 
of gedragingen van de aanvrager dan wel op grond van andere feiten of 
omstandigheden de vrees gerechtvaardigd zijn dat bij het verlenen van 
kredieten in strijd zal worden gehandeld met de wettelijke voorschriften 
ofwel met hetgeen anderszins van een goed kredietgever in het maat-
schappelijk verkeer mag worden verwacht, in welke gevallen de vergunning 
eveneens kan worden geweigerd. In de derde plaats kan tot weigering 
worden beslist indien er gegronde reden is om aan te nemen dat de 
aanvrager niet voor eigen rekening en risico zal optreden. 

Hoewel deze weigeringsgronden beperkter in aantal zijn dan de in de 
WCGK en de WAS te zamen vermelde gronden, omvatten zij in inhoudelijk 
opzicht wel het merendeel daarvan. De eigen vermogenseis van de WAS 
(artikel 1 6, eerste lid, onder d) is niet als afzonderlijk criterium in de WCK 
overgenomen omdat deze naast de zoeven genoemde derde weigerings-
grond, alsmede in verband met de nieuwe mogelijkheid van intrekking 
van de vergunning indien de houder minder dan 50 transacties per jaar 
afsluit, opgenomen in artikel 17, eerste lid, onder d, geen afzonderlijke 
betekenis meer zou hebben. Zie hiervoor het algemeen deel van deze 
memorie, onder 4.2.1. 

Een weigering van de vergunning dient de aanvrager onder opgave van 
redenen schriftelijk te worden medegedeeld (artikel 13). Dit voorschrift 
geldt ook met betrekking tot andere, hierna toe te lichten, beschikkingen 
waarbij door de minister van een vergunningaanvraag of van een verzoek 
van een vergunninghouder wordt afgeweken of de vergunning anders dan 
op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, beperkt of van 
(nadere) voorschriften voorzien. Ook geldt dit vorm-voorschrift met 
betrekking tot het geven van een aanwijzing ingevolge artikel 16. Een en 
ander is geregeld in de artikelen 14, derde lid, 1 5, tweede lid, 16, vierde 
lid, en 17, derde lid. 

Artikel 14 bepaalt dat een vergunning onder beperkingen kan worden 
verleend (bijvoorbeeld alleen voor het verlenen van geldkrediet) en dat 
aan de vergunning voorschriften kunnen worden verbonden. Artikel 14, 
tweede lid, noemt een van de voorschriften met name: de verplichting tot 
deelname aan een stelsel van kredietregistratie op een bij het voorschrift 
te bepalen wijze. Hiermee kan in voorkomend geval een kredietgever 
ertoe worden bewogen zich aan te sluiten bij het BKR en ook daadwerkelijk 
aan het stelsel van dat bureau mede te werken. Bepaald is, dat een 
voorschrift ter zake wordt gesteld, tenzij in een bepaald geval de concrete 
omstandigheden zich er tegen verzetten. Aangezien de meeste kredietge-
vers reeds bij het BKR zijn aangesloten zal dit laatste zich zelden of nooit 
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behoeven voor te doen en zal veelal het voorschrift er slechts toe strekken 
dat de vergunninghouder die situatie niet wijzigt. In geen geval kan het 
voorschrift ertoe strekken dat het BKR-stelsel als zodanig wordt gewijzigd. 

Artikel 15 regelt wijziging en intrekking van de vergunning op verzoek 
van de houder. 

Indien de vergunninghouder handelt in strijd met de bij of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften of anderszins handelt in strijd met 
hetgeen van een goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer mag 
worden verwacht, dan wel niet voor eigen rekening en risico krediet 
verleent, kan de minister een schriftelijke aanwijzing geven aan de 
vergunninghouder {artikel 16, eerste juncto vierde lid). De aanwijzing 
moet aangeven welke gedragswijziging de minister in concreto van de 
kredietgever verlangt. De aanwijzing speelt, afgezien van haar functie als 
zodanig, een rol in het kader van de gronden voor intrekking of wijziging 
van de vergunning (zie artikel 17, eerste lid, onder b en c). Het stelsel 
komt overeen met dat van de WCGK en in essentie ook met dat van de 
WAS. In het wetsvoorstel ontbreken de mogelijkheid van artikel 2, vierde 
lid, van de WAS om bij algemene maatregel van bestuur wijzen, waarop 
als afbetalingsfinancier aan afbetalingstransacties wordt deelgenomen, in 
het algemeen als misbruiken aan te merken, mede omdat deze mogelijkheid 
nimmer is benut (zie ook het algemeen deel, onder 4.2.2), en de procedure 
voor behandeling van klachten ter zake van misbruiken of ondeskundigheid 
door een adviescommissie (artikelen 18a en 18b WAS). 

In onderdeel 4.8.1 van het algemeen deel is ingegaan op de klachten-
behandeling. 

In artikel 16, vijfde lid, is de mogelijkheid van openbaarmaking van een 
aanwijzing geopend. Dit kan in de praktijk de werking van een aanwijzing 
zo nodig versterken. 

De wijziging en intrekking van de vergunning in andere gevallen dan op 
verzoek van de vergunninghouder is geregeld in artikel 17. 

Onderdeel a van het eerste lid voorziet in de mogelijkheid van optreden 
van de minister als achteraf bekend wordt dat de bij de aanvraag verstrekte 
gegevens in belangrijke mate onjuist of onvolledig waren. 

Onderdeel b betreft situaties waarin zich bij de kredietgever binnen 
twee jaar nadat een aan hem gegeven aanwijzing onherroepelijk is 
geworden opnieuw een geval voordoet als bedoeld in artikel 16, eerste 
lid: overtreding van een bij of krachtens de WCK gegeven voorschrift - dit 
kan ook een vergunningvoorschrift zijn - anderszins handelen in strijd met 
de zorgvuldigheid die een kredietgever past, dan wel niet voor eigen 
rekening en risico optreden. Indien zich betrekkelijk kort achter elkaar 
tekortkomingen van vergelijkbare ernst voordoen kan dat voor de minister 
aanleiding zijn niet met een tweede aanwijzing te volstaan, maar met een 
beschikking tot intrekking of wijziging van de vergunning te komen 
(artikel 17, eerste lid, onder b). Het is hiervoor niet nodig dat de tweede 
keer sprake is van een zelfde gedraging of tekortkoming als de eerste 
keer, toen een aanwijzing werd gegeven. Aldus heeft de aanwijzing een 
zekere algemene nawerking als prikkel tot wetsconform gedrag. 

Onderdeel c regelt het geval dat een aanwijzing van de minister niet 
wordt opgevolgd door de kredietgever; ook hier moet een maatregel die 
verder gaat dan een nieuwe aanwijzing mogelijk zijn. Hier gaat het dus 
wel om herhaling van een eerder geval. 

Onderdeel d is inhoudelijk nieuw en betreft de in het algemeen deel, 
onder 4.2.1, genoemde mogelijkheid tot intrekking of wijziging van de 
vergunning indien de houder gedurende een periode van twaalf maanden 
in totaal minder dan vijftig kredieten heeft verleend. Uiteraard valt 
hieronder mede de situatie, bedoeld in artikel 20, onder 2 , WCGK, dat 
het beroep of bedrijf van kredietgever niet meer door de vergunninghouder 
blijkt te worden uitgeoefend. 

Onderdeel e. Indien de vergunninghouder in staat van faillissement 
komt te verkeren moet, afhankelijk van de vooruitzichten met betrekking 
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tot opheffing van het faillissement, wijziging of intrekking van de vergunning 
mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor het geval dat goederen van de vergun-
ninghouder onder bewind zijn gesteld of de vergunninghouder onder 
curatele is gesteld. Aangezien nog beroep tegen de ondercuratelestelling 
mogelijk is, vormt deze niet een automatische vervalgrond voor de 
vergunning, dit in tegenstelling tot de onherroepelijke rechterlijke 
beschikking tot ondercuratelestelling (artikel 18, eerste lid). Onderdeel e 
voorziet daarin. 

Het tweede lid bepaalt dat een vergunning wordt ingetrokken of dat 
daaraan beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden, 
indien blijkt van gedragingen van de vergunninghouder of van handelingen 
in zijn onderneming welke in zodanige mate indruisen tegen hetgeen van 
een goed kredietgever in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs mag 
worden verwacht, dat hem niet langer of niet zonder nadere voorzieningen 
kan worden toegestaan krediet te verlenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan een veroordeling tot gevangenisstraf vanwege frauduleus 
handelen bij de kredietverlening of aan het gebruik van fysiek geweld bij 
de incasso van vorderingen. Indien de gang van zaken bij de kredietgever 
in zo ernstige mate te wensen overlaat als hier bedoeld is er geen plaats 
meer voor aanwijzingen. 

Het vierde lid voorziet er in dat de kredietgever in de gelegenheid wordt 
gesteld zich te doen horen over het voornemen tot wijziging of intrekking 
van de vergunning ingevolge dit artikel. 

Ingevolge artikel 18, eerste lid, vervalt de vergunning van rechtswege 
bij het overlijden van de vergunninghouder, door een onherroepelijk 
geworden rechterlijke beschikking houdende ondercuratelestelling van de 
vergunninghouder, door fusie of ontbinding van de rechtspersoon aan 
wie zij is verleend, alsmede door overdracht van de onderneming waarvoor 
de vergunning is verleend. Aangezien de vergunning wordt verleend aan 
een bepaalde natuurlijke persoon of rechtspersoon is deze niet voor 
overdracht vatbaar. Wel is het wenselijk een voorziening te treffen ten 
behoeve van de continuïteit van de betrokken onderneming. Het tweede 
lid bepaalt daarom dat, indien zich een geval als bedoeld in het eerste lid 
voordoet en de desbetreffende onderneming aan een andere persoon is 
overgedragen of op een andere persoon is overgegaan, de vergunning 
nog enige tijd blijft gelden ten behoeve van degene, aan onderscheidenlijk 
op wie de onderneming is overgedragen onderscheidenlijk overgegaan, 
ten einde deze in de gelegenheid te stellen een vergunning te verkrijgen. 

Artikelen 20-22 (het register) 

Deze artikelen komen overeen met artikel 14, tweede en derde lid, van 
de WAS. In afwijking van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, WCGK, 
wordt geen regelmatige publikatie van het register in de Nederlandse 
Staatscourant voorzien, aangezien van alle beschikkingen met betrekking 
tot vergunningverlening ingevolge artikel 63 reeds mededeling wordt 
gedaan in dat orgaan. De wel opgenomen bepalingen waarborgen een 
voldoende mate van toegankelijkheid van het register. 

Artikelen 23-25 (overige bepalingen) 

Ook deze bepalingen bouwen voort op de bestaande situatie. Artikel 
23, derde lid, houdt een aanvulling in op artikel 6, derde lid, Wetboek van 
Koophandel. Dit laatste artikel bevat een verplichting tot bewaring van 
bescheiden betreffende de bedrijfsuitoefening, welke geldt voor een 
periode van tien jaar. De onderhavige bepaling richt zich specifiek op 
bescheiden welke gegevens inhouden betreffende de kredietverlening en 
houdt een verplichting tot het vijf jaar lang bewaren daarvan in. Deze 
bepaling is vooral voor degenen die in de uitoefening van een beroep 
krediet verlenen van belang. Vermeld zij nog dat de term «bescheiden» 
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hier ruim moet worden opgevat. Er worden niet slechts schriftelijke 
stukken onder verstaan, maar ook bijvoorbeeld magnetische gegevensbe-
standen en micro-fiches, indien de betrokken gegevens in verband met 
het gebruik van een computer daarin zijn vervat. Artikel24 is in vergelijking 
tot het overeenkomstige artikel 17, tweede lid, van de WCGK in meer 
algemene vorm gegoten, op basis van de opgedane ervaringen met dit 
artikel. Het is niet nodig dat de minister van jaar tot jaar voor iedere 
kredietgever afzonderlijke verzoeken doet. 

Artikel 25. Deze bepaling komt overeen met artikel 5 van de WCGK, 
doch is wat strakker geclausuleerd. 

Artikelen 26-29 (werving, bemiddeling en behandeling van kredietaan-
vragen) 

Artikel 26. Dit artikel voorziet in de prospectusplicht, alsmede in regels 
met betrekking tot prospectussen en andere wijzen van aanbieding van 
kredieten (reclame). Het artikel bouwt voort op artikel 43 van de WCGK, 
zoals dat is gewijzigd bij de wet van 1 juni 1983 (Stb. 297). 

De verplichting tot het kosteloos beschikbaar stellen van een prospectus, 
welke het vergelijkbare artikel 30 van de WAS niet kent, gaat nu dus ook 
met betrekking tot goederenkrediet gelden, in het bijzonder ook voor de 
daarbij betrokken leverancier. De term «beschikbaar stellen» is ruimer 
dan het «verkrijgbaar» stellen uit artikel 43 WCGK, dat het doen van een 
verzoek van de potentiële kredietnemer veronderstelt. Het gaat er om dat 
het prospectus in handen kan komen van personen die kennelijk overwegen 
een kredietaanvraag te doen; in concreto betekent dit bijvoorbeeld dat 
exemplaren daarvan gereed liggen op een voor ieder goed zichtbare 
plaats in de bedrijfsruimte waar de aanvragers worden ontvangen. 

De voorschriften zijn in vergelijking tot artikel 43 van de WCGK voorts 
op enkele punten aangepast. In de eerste plaats is thans sprake van 
delegatie aan een algemene maatregel van bestuur in plaats van een 
ministeriële regeling. Voorts is de bevoegdheid tot het stellen van regels 
thans uitdrukkelijk geclausuleerd door toevoeging van: «in het belang van 
een goede voorlichting». Een en ander houdt geen bijzondere beleidswij-
ziging in maar vloeit voort uit het huidige wetgevingsbeleid, waarbij 
delegatie van bevoegdheden op stringenter wijze geschiedt dan voorheen. 
Daarnaast is thans ook bepaald dat in elk geval de verplichting tot het 
vermelden van het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis 
in de regels dient te zijn opgenomen [vierde lid). Dit laatste houdt 
verband met het belang van die vermelding, ook bij aanbieding van 
kredieten met een kredietsom van meer dan f40000 (zie ook artikel 3, 
tweede lid). Tenslotte is er in voorzien, dat in het prospectus van een 
(overeenkomstig een vergunningvoorschrift) bij het BKR aangesloten 
kredietgever wordt vermeld, dat deze bij het behandelen van een krediet-
aanvraag ook de BKR-toets verricht. Wij menen dat potentiële aanvragers 
hiervan kennis moeten kunnen nemen nu die toetsing raakt aan hun 
persoonlijke levenssfeer. 

Artikel 27. Dit artikel komt overeen met artikel 42, eerste en derde lid, 
van de WCGK, zoals gewijzigd bij de wet van 1 juni 1983. Ook hier is een 
toevoeging aangebracht in verband met de mogelijke rol van de leverancier 
(eerste lid, tweede volzin). Een andere afwijking ten opzichte van artikel 
42 WCGK is, dat evenals reeds het geval is met de maximum-kredietver-
goeding die ingevolge de WCGK wordt vastgesteld, thans bepaald is dat 
ook de maximumvergoeding voor de bemiddelaar door de minister en 
niet bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Daarbij is de 
ministeriële bevoegdheid geclausuleerd met de woorden «ten einde een 
zorgvuldige kredietbemiddeling te bevorderen». Het gaat er daarbij om 
dat de kredietbemiddelaars niet door onevenredig hoge provisies tot 
produktiejacht worden aangezet en voorts dat zij mede geldelijk belang 
hebben bij de kredietwaardigheid van de door hen aangebrachte krediet-
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nemers, tot uiting komend in regelmatige betaling. Incidenten in deze 
sfeer dienen hun weerslag te hebben op de provisie die de betrokken 
bemiddelaars ontvangen. Zo niet, dan wordt in de hand gewerkt dat de 
kredietbemiddelaars kredietgevers bewegen tot het aanvaarden van niet 
verantwoorde risico's. De regels kunnen dan ook niet alleen een maxi-
mumtarief inhouden maar ook de wijze van uitbetaling van de provisie 
betreffen, waarmee spreiding van de betalingen al naar gelang de looptijd 
van de aan te brengen transacties kan worden bewerkstelligd. 

Voorts is voorzien in nietigheid van overeenkomsten, voor zover daarbij 
een hogere vergoeding wordt bedongen dan is toegestaan ingevolge het 
tweede lid (derde lid). 

Artikel 28. Het eerste lid richt zich tegen het als kredietgever deelnemen 
aan een krediettransactie zonder te beschikken over genoegzame, andere 
dan mondelinge, inlichtingen over de kredietwaardigheid van de krediet-
nemer. Het moet daarbij wel gaan om een krediet met een kredietsom 
van meer dan f2000. Bij kleinere kredieten zou dit een onevenredig zwaar 
voorschrift inhouden, dat in het algemeen ook niet nodig zou zijn. De 
formulering «andere dan mondelinge» is gekozen in plaats van «schrifte-
lijke» omdat anders betwijfeld zou kunnen worden of de in een computer-
bestand aanwezige gegevens daartoe gerekend zouden kunnen worden, 
terwijl dat wel de bedoeling is. Overigens kan het verlenen van kredieten 
met een kredietsom van ten hoogste f2000 zonder genoegzame monde-
linge of schriftelijke inlichtingen te hebben verkregen onder omstandighe-
den strijdig zijn met de zorgvuldigheid die van een goed kredietgever mag 
worden verwacht. De inhoud van het begrip «genoegzaam» varieert 
uiteraard al naar gelang de omstandigheden van het geval, zoals de 
hoogte van de kredietsom, het inkomen van de aanvrager, en dergelijke. 
In het algemeen deel van deze memorie, onder 4.2.2, is verwezen naar de 
erecode van de VFN, die de eis van een «serieus onderzoek» bevat. Het 
meergenoemde bedrag van f2000 kan in verband met geldontwaarding 
bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. 

Enerzijds gaat artikel 28 verder dan de artikelen 2, derde lid, onder a, 
en 32, eerste lid, van de WAS door over de hele linie, afgezien van de 
zojuist besproken beperking, ervan uit te gaan dat de kredietgever of 
leverancier over andere dan mondelinge inlichtingen moet beschikken. 
Dit geeft een zekere waarborg tegen overhaaste beslissingen, zowel van 
de kant van de kredietgever als van de kredietnemer. Bovendien verge-
makkelijkt dit, in samenhang met de bewaarplicht van artikel 23, derde 
lid, uiteraard de controle van overheidswege op het acceptatiebeleid. 
Anderzijds wordt niet het gebruik van een bepaald formulier voorgeschre-
ven - overigens geeft artikel 32, eerste lid, WAS ook slechts de bevoegdheid 
zulks bij algemene maatregel van bestuur te doen, waarvan geen gebruik 
is gemaakt. Naar onze mening zou een verplichting tot gebruik van een 
formulier onnodig verstarrend werken. 

Met betrekking tot de eerderbedoelde inlichtingen denken wij in 
concreto bijvoorbeeld aan loonstrookjes of andere bescheiden betreffende 
de inkomsten van de kredietaanvrager en bescheiden als BKR-toetsings-
gegevens, afschriften van huurcontracten en ziektekostenverzekeringspo-
lissen betreffende de vaste uitgaven. 

Ingevolge het tweede lid dient de BKR-toets te worden verricht indien 
de kredietgever ingevolge vergunningvoorschrift is aangesloten bij het 
BKR. Hoewel veelvuldig met behulp van de telefoon of de telex wordt 
getoetst, is het wel gebruikelijk dat die toets een neerslag krijgt in het 
desbetreffende dossier. Met het oog op de controle wordt dit laatste in 
het tweede lid uitdrukkelijk voorgeschreven. Indien het op grond van de 
lidmaatschapsverhouding tussen de betrokken kredietgever en het BKR 
aan deze slechts in beperkte mate is toegestaan de registratie te raadple 
gen, geldt de onderhavige bepaling slechts voor zover de kredietgever 
bevoegd is. 
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Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat in verband met privacy-overwe-
gingen ingevolge het BKR-reglement de gegevens niet langer dan vijf jaar 
na afwikkeling van de kredieten worden bewaard. 

Artikel 29. Ingevolge het eerste lid moeten de redenen van een 
afwijzing van de kredietaanvraag de aanvrager, indien deze daarom 
verzoekt, schriftelijk worden meegedeeld. De eis dat een afwijzing 
schriftelijk moet geschieden geeft de consument een aanknopingspunt 
om te beoordelen of aan de beslissing van de kredietgever juiste en 
volledige gegevens ten grondslag hebben gelegen (bijvoorbeeld het al 
dan niet meetellen van een bepaald inkomensbestanddeel). 

Tevens biedt een schriftelijke afwijzing mogelijk een aanknopingspunt 
om eventueel bestaande discriminatie-praktijken tegen te gaan. Iemand 
die op zichzelf aan de uit het prospectus blijkende voorwaarden voldoet 
voor een bepaald krediet, mag bijvoorbeeld niet vanwege zijn ras dat 
krediet ontzegd worden (vgl. artikel 429 quater WvS). 

Een bepaling als het tweede lid komt in het huidige recht voor in artikel 
44 WCGK. Het is de kredietgever, de leverancier en de bemiddelaar niet 
toegestaan bij het niet inwilligen van de aanvraag een bepaald bedrag te 
vragen voor de kosten van informatie en dergelijke. Geschiedt dit toch, 
dan is het desbetreffende beding ingevolge het derde lid nietig en kan het 
bedrag dus als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. 

Artikelen 30-32 (het aangaan van de krediettransactie) 

Artikel 30. Het eerste lid sluit aan bij het gebruik in de branche om 
kredietovereenkomsten schriftelijk vast te leggen. Deze bepaling ook is 
bekend uit het thans geldende recht, met name artikel 1576i bij huurkoop 
en artikel 27 van de WCGK. In de jurisprudentie is omstreden wat in dit 
verband onder «akte» moet worden verstaan. In kort geding oordeelde de 
President van de Rechtbank te Maastricht (9 juni 1978, NJ 1979, 88) dat 
bij huurkoop met «akte» wordt bedoeld een door beide partijen ondertekend 
stuk, terwijl het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (10 september 1980, 
NJ 1981, 522) oordeelde dat ook aan de vereisten van artikel 27 van de 
WCGK is voldaan indien een door kredietnemer ingevuld aanvraagformulier 
schriftelijk door de kredietgever is bevestigd. 

Het onderhavige lid schrijft voor dat de akte van de betrokken overeem 
komst door alle partijen moet worden ondertekend. Artikel 32 houdt 
overigens een uitzondering op deze regel in voor krediettransacties met 
een kredietsom van minder dan f2000. In dit verband zij voorts verwezen 
naar het algemeen deel, onder 4.4.1. 

Het tweede //dlegt aan de kredietgever een verplichting op ervoor te 
zorgen dat de kredietnemer een ondertekend afschrift van de akte 
ontvangt indien deze - zoals te doen gebruikelijk is - bij onderhandse akte 
is aangegaan. Dit geldt zowel voor twee-partij overeenkomsten als voor 
drie-partij-overeenkomsten, waarbij naast de kredietgever ook een 
leverancier partij is. De kredietgever zal veelal immers de opsteller van de 
akte zijn. Bij overeenkomsten waar als wederpartij van de kredietnemer 
alleen een leverancier optreedt, rust deze verplichting op deze laatste. Dit 
voorschrift sluit eveneens aan bij de gangbare praktijk. 

Het derde lid bepaalt welke gegevens tenminste in de akte moeten 
worden vermeld. De hier genoemde gegevens zijn deels ontleend aan het 
geldende recht terzake (artikel 1 576j BW, artikel 7 Uitvoeringsbesluit 
WAS en artikel 27, tweede lid, WCGK en artikel 2 van het daarop 
gebaseerde Besluit Kredietaanbiedingen en akten), deels aan hetgeen 
hierover in artikel 6 van de ontwerp EEG richtlijn wordt voorgesteld. De 
gegevens spreken grotendeels voor zich. Slechts waar nieuwe eisen 
worden gesteld, volgt hieronder een motivering. 

Ad a. Naam en adres van betrokken partijen, dat wil zeggen de 
kredietnemer, de kredietgever en, indien deze ook partij is, de leverancier. 
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Ad b. Uit een oogpunt van controle op de naleving van de wet is het 
wenselijk dat ook naam en adres van de betrokken bemiddelaar wordt 
vermeld. 

Met betrekking tot de onderdelen c tot en met g merken wij nog op, dat 
voor zover deze vermeldingen niet reeds thans voor alle kredietsoorten 
verplicht zijn, het toch wel gangbare praktijk is de desbetreffende 
gegevens op te nemen in akten. De vermelding van het effectieve 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis is ingevolge artikel 2 van het 
eerdergenoemde Besluit Kredietaanbiedingen en akten reeds verplicht 
voor akten van overeenkomsten van kredietverlening; de overeenkomstige 
verplichting met betrekking tot akten van overeenkomsten die een 
afbetalingstransactie vormen of tot een zodanige transactie behoren 
geldt sinds 1 maart 1985 ingevolge de wijziging van het Uitvoeringsbesluit 
WAS van 13 december 1984 (Stb. 686). 

Ad h. De verplichte vermelding van bedingen aangaande zekerheid 
betreft zowel persoonlijke of zakelijke zekerheid. Indien sprake is van 
eigendomsvoorbehoud of eigendomsoverdracht tot zekerheid, moet ook 
de regeling inzake de overgang van de eigendom, die geldt ingevolge 
artikel 40, tweede lid, in de akte worden opgenomen. Onderdeel h houdt 
uiteraard geen verplichting in om bedingen als vermeld overeen te 
komen, doch strekt slechts tot vermelding van de wel overeengekomen 
bedingen. 

Ad i. Wij achten het gewenst dat de bevoegdheid voor de kredietnemer 
tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing, welke in artikel 37 is 
neergelegd, ook steeds in de akte tot uitdrukking komt, ten einde een 
effectieve werking van die bepaling te bevorderen. 

Het vierde lid bepaalt dat de voorgeschreven vermeldingen duidelijk 
leesbaar en bevattelijk moeten zijn, ten einde te voorkomen dat deze hun 
werking missen. 

In het vijfde //dis bepaald dat het niet voldoen aan het bepaalde in het 
eerste en tweede lid de vernietigbaarheid van de desbetreffende overeem 
komst ten gevolge heeft, in voorkomende gevallen in te roepen door de 
kredietnemer. Dit is een afwijking ten opzichte van artikel 27 van de 
WCGK, dat de sanctie van nietigheid van rechtswege inhoudt. Wij vinden 
zulks echter om een aantal redenen minder gewenst. In de eerste plaats 
achten wij dit een te ongenuanceerde sanctie aangezien in een aantal 
gevallen, waarin de akte niet (geheel) aan de voorschriften voldoet, de 
kredietnemer wellicht desondanks meer gebaat is met het voortbestaan 
van de transactie. Wij achten het voorts niet juist, dat de kredietgever of 
de leverancier een beroep op de nietigheid zou kunnen doen terwijl deze 
het gevolg is van zijn eigen in gebreke zijn. Ten slotte is een bezwaar van 
nietigheid dat deze rechtsonzekerheid schept, omdat partijen, althans de 
kredietnemer, zich er lang niet altijd van bewust zullen zijn en de transactie 
derhalve verder zullen uitvoeren. Wanneer dan, na wellicht een aantal 
jaren, alsnog de nietigheid wordt vastgesteld is de inmiddels aan de 
overeenkomst gegeven uitvoering vaak moeilijk terug te draaien. Om 
dezelfde reden is bepaald dat de rechtsvordering tot vernietiging drie 
jaren na het tot stand komen van de overeenkomst verjaart. Deze 
bepaling sluit aan bij artikel 3.2.17, eerste lid, onder d, van het Nieuw 
Burgerlijk Wetboek. De in genoemde bepaling voorkomende formulering 
«drie jaren, nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond in te 
roepen aan degene aan wie deze bevoegdheid toekomt ten dienste is 
komen te staan» is hier geconcretiseerd in de aanknoping van het begin 
van genoemde termijn aan het tot stand komen van de overeenkomst. 

De laatste volzin van het onderhavige lid, waarin de verjaring ter zake 
van een buitengerechtelijke vernietiging wordt geregeld, komt overeen 
met artikel 3.2.1 7, tweede lid, nieuw Burgerlijk Wetboek. Opgemerkt zij, 
dat de kredietnemer, die de overeenkomst door een buitengerechtelijke 
verklaring wil vernietigen, er uit bewijsrechtelijk oogpunt verstandig aan 
doet, hiervoor de schriftelijke vorm te kiezen. 
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Indien in de akte niet wordt voldaan aan de vereisten van het derde en 
vierde lid, kan daartegen zonodig worden opgetreden in het kader van het 
toezicht op de kredietgevers. Een privaatrechtelijke sanctie zou hier 
onevenredig zwaar zijn. 

Artikel 30, zesde lid, verklaart overeenkomsten nietig, voor zover 
daarbij van het vijfde lid wordt afgeweken. Hetzelfde wordt bepaald voor 
overeenkomsten, waarbij een verplichting wordt opgelegd of een recht 
wordt ontnomen, aangezien anders daardoor het vijfde lid zou kunnen 
worden ontkracht. 

Artikel 31. Dit artikel komt materieel grotendeels overeen met artikel 
29 WCGK. Het beoogt te voorkomen dat bijvoorbeeld de voorschriften 
met betrekking tot de inhoud van de akte niet worden nageleefd doordat 
iemand, die daar belang bij heeft, namens de kredietnemer bij volmacht 
de akte ondertekent. Om die reden mag geen volmacht tot het onderteke-
nen namens de kredietnemer van een tot de krediettransactie behorende 
overeenkomst worden verleend aan een kredietgever, een leverancier, 
een kredietbemiddelaar of iemand, die bij een van deze ondernemers c.q. 
beroepsbeoefenaren werkzaam is. Evenals in genoemd artikel van de 
WCGK geldt dit verbod niet voor de echtgenoot van de kredietnemer, 
voor het geval deze (toevallig) onder een van de hier genoemde categorieën 
zou vallen. 

Om soortgelijke redenen als in de toelichting bij artikel 30, vijfde lid, 
zijn genoemd met betrekking tot de, slechts door de kredietnemer in te 
roepen, vernietigbaarheid van de akte, is in het tweede lid van het 
onderhavige artikel een overeenkomstige bepaling opgenomen voor een 
«verboden» volmacht en de met gebruikmaking daarvan gesloten 
overeenkomst. Een beding waarmee de kredietnemer een verplichting 
zou worden opgelegd voor het geval hij een ingevolge dit artikel wel 
toegelaten volmacht zou willen herroepen is ingevolge het derde lid met 
nietigheid bedreigd, aangezien door een dergelijk beding de eveneens in 
dat lid beoogde herroepelijkheid van de volmacht illusoir gemaakt zou 
worden. 

Artikel 32. Bij overeenkomsten in het kader van krediettransacties met 
een kredietsom van niet meer dan f2000 kan ingevolge het eerste lid 
door de kredietgever en de leverancier worden volstaan met het toezenden 
van een schriftelijke bevestiging aan de kredietnemer. Deze bevestiging 
dient wel te voldoen aan de voorschriften die ingevolge artikel 30, derde 
en vierde lid, ten aanzien van de akten gelden. Ook artikel 30, vijfde lid, 
betreffende de vernietigbaarheid en de verjaring daarvan, en de in het 
zesde lid vervatte nietigheid zijn van overeenkomstige toepassing. Het 
tweede lid houdt de mogelijkheid in van aanpassing van het genoemde 
bedrag, in verband met geldontwaarding, bij algemene maatregel van 
bestuur. 

Artikel 33 (nietigheden) 

De thans geldende wetgeving kent reeds een groot aantal bepalingen 
waarin onwenselijk geachte bedingen in kredietcontracten nietig worden 
verklaard. Artikel 33 sluit daarbij aan. 

Onderdeel a richt zich tegen bedingen waarbij aan de kredietgever of 
de leverancier de bevoegdheid tot tussentijdse verzwaring van de 
verplichtingen van de kredietnemer wordt toegekend. Deze bepaling wijkt 
af van artikel 33 WCGK, dat alle overeenkomsten tot wijziging van een 
kredietovereenkomst, waarbij de verplichtingen van de kredietnemer 
worden verzwaard, nietig verklaart. Dit gaat echter ons inziens wat te ver, 
aangezien met wederzijds goedvinden verzwaring van de bedoelde 
verplichtingen wel mogelijk moet zijn, uiteraard voor zover daarbij niet de 
grenzen van andere wettelijke voorschriften worden overschreden. De 
kredietnemer moet de verzwaring wel in concreto kunnen overzien en 
overwegen. Daartoe dient de onderhavige WCK-bepaling. In de eerste 
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plaats wordt bij verzwaring gedacht aan verhoging van de kredietvergoe 
ding gedurende de looptijd van het contract. De opgenomen uitzondering 
heeft betrekking op kredieten waarbij de kredietvergoeding fluctueert met 
de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt, mits uiteraard het 
ingevolge artikel 35 vastgestelde maximum niet wordt overschreden. 
Daarnaast is verzwaring denkbaar in andere opzichten, zowel financieel 
als op andere wijze, bijvoorbeeld het later alsnog opleggen van een 
verplichting om de zaak all risk te verzekeren of een onderhoudscontract 
te sluiten. Zulke eenzijdige bevoegdheden van de kredietgever om de 
overeenkomst naderhand te wijzigen worden niet toegestaan. Opzettelijk 
zijn hier de woorden «verhogen» en «verzwaren» gekozen, om aan te 
geven dat het wel is toegestaan de overeenkomst achteraf te wijzigen ten 
gunste van de kredietnemer. 

Voorts voorziet de WCGK in artikel 31 , eerste lid, onder c, in nietigheid 
van alle bedingen waarbij de kredietnemer zich verplicht tot het aangaan 
van een andere overeenkomst. Het komt ons gewenst voor deze bepaling 
te versoepelen, omdat met name aan de verplichting tot verzekering 
onder omstandigheden een reële behoefte blijkt te bestaan in de praktijk. 
Om die reden is het ingevolge het voorgestelde onderdeel b, onder 1", 
uitsluitend onmogelijk gemaakt rechtsgeldig te bedingen dat de krediet-
nemer de andere overeenkomst bij de kredietgever of bij een door deze 
aangewezen derde aangaat. De kredietnemer moet vrij zijn in de keuze 
van zijn wederpartij om te voorkomen dat er een koppelverkoop plaatsvindt 
van krediet- en bijvoorbeeld verzekeringsovereenkomst. De verwachting 
is dat, indien de kredietnemer zich ook elders mag verzekeren, de eis van 
het sluiten van een nadere overeenkomst alleen gesteld zal worden indien 
dit voortkomt uit een reële behoefte van de kredietgever. Overigens zal 
het maximumtarief beperkingen stellen aan de mogelijkheid om ter zake 
van een nadere overeenkomst die verweven is met de krediettransactie 
vergoedingen aan de kredietnemer in rekening te brengen; in de toelichting 
bij artikel 35, eerste lid, wordt hierop ingegaan. 

Met het woord «uitdrukkelijk» wordt aangegeven dat het hier geformu-
leerde verbod alleen dan niet geldt indien duidelijk kenbaar en ondubbel 
zinnig blijkt, zowel uit de akte als uit de begeleidende omstandigheden, 
dat de kredietnemer zelf kan beslissen met wie hij een eventuele andere 
overeenkomst sluit. Artikel 33, onder b, sub 1 , staat er alsdan overigens 
niet aan in de weg dat de kredietgever redelijke inhoudelijke eisen stelt 
met betrekking tot de af te sluiten overeenkomst. De inhoudelijke eisen 
die de kredietgever aan de nevenovereenkomst kan stellen mogen 
uiteraard niet zo ver gaan dat daardoor in feite potentiële contractspartners 
die tegen gangbare voorwaarden op de markt opereren worden uitgesloten. 

In onderdeel b wordt voorts, onder 2 , nog een andere uitdrukkelijke 
uitzondering op de hoofdregel van de nietigheid genoemd. Ingevolge dit 
subonderdeel zal het mogelijk zijn om te bedingen dat de kredietnemer 
ten behoeve van de ingevolge de krediettransactie te verrichten betalingen 
een aparte rekening bij de kredietgever aanhoudt, mits daaraan geen 
extra kosten zijn verbonden. Een zodanige betalingsvoorwaarde achten 
wij niet onnodig bezwarend voor de kredietnemer. 

Onderdeel c. Sinds jaar en dag zijn wettelijke beperkingen gesteld aan 
de directe opeisbaarheid. Zie voor afbetalingskoop artikel 1 576c, eerste 
lid, BW en voor geldkrediet artikel 31 , tweede lid, WCGK. Laatstbedoelde 
bepaling, die een duidelijker en meer omvattende regeling geeft dan de 
bepaling uit het BW, is als uitgangspunt voor de WCK genomen. Vervroegde 
opeisbaarheid is slechts in vijf gevallen toegestaan. 

De eerste grond (achterstalligheid van twee maanden) spreekt voor 
zichzelf en is in de praktijk ook het belangrijkst. De betalingsachterstand 
moet enigszins betekenend zijn om vervroegde opeisbaarheid te kunnen 
rechtvaardigen. Gezien de ernst van de situatie die kan ontstaan als het 
gehele restant ineens moet worden betaald, is ingebrekestelling verplicht 
gesteld. Ontbreekt deze, dan kan op de opeisbaarheidsclausule geen 
beroep worden gedaan. 
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De grond, genoemd onder 2'', beoogt te voorkomen dat de kredietgever 
lijdelijk moet toezien dat de kredietnemer naar het buitenland vertrekt en 
zo het incasseren van de betalingen bemoeilijkt. 

Overlijden van de kredietnemer is de derde grond voor vervroegde 
opeisbaarheid De kredietgever heeft zich, alvorens de transactie aan te 
gaan, moeten vergewissen van de (persoonsgebonden) kredietwaardigheid 
van de aanvrager van het krediet. Indien deze natuurlijke persoon wegvalt 
ontstaat voor de kredietgever een nieuwe situatie, waarin hij het middel 
van de vervroegde opeising soms zal moeten kunnen hanteren. 

Voorts is faillissement van de kredietnemer genoemd als toegestane 
opeisbaarheidsgrond, opdat de kredietgever niet in een slechtere positie 
komt te verkeren dan andere schuldeisers in een faillissement, wier 
vordering in het algemeen ook opeisbaar zal zijn in die situatie. 

Ten slotte mag vervroegde opeisbaarheid worden bedongen voor het 
geval, dat de kredietnemer de zaak heeft verduisterd. Alsdan blijkt 
immers van kwade trouw bij de kredietnemer en is het gerechtvaardigd, 
dat de kredietgever de transactie met de kredietnemer versneld kan 
afwikkelen. 

Omtrent hetgeen door de kredietnemer verschuldigd is zij het volgende 
opgemerkt. Het verschuldigde bedrag wordt bepaald door het moment 
waarop vervroegd wordt opgeëist. In het algemeen is het op enig tijdstip 
verschuldigde bedrag gelijk aan het uitstaande saldo op dat tijdstip. Het 
door de kredietnemer in totaal te betalen bedrag is weliswaar gelijk aan 
de som van alle te verrichten termijnbetalingen, maar dit bedrag kan niet 
als het verschuldigde in de zin van artikel 33, onder c, worden aangemerkt. 
Bij vervroegde opeising ziet de kredietgever namelijk zelf van verdere 
prestatie af, zodat de kredietvergoeding welke is begrepen in de alsdan 
nog niet vervallen termijnbedragen, niet tot het door de kredietnemer op 
het moment van vervroegde opeising verschuldigde kan worden gerekend. 
Dit brengt met zich mee dat de kredietnemer alsdan het uitstaande saldo 
verschuldigd is. In dat bedrag kan, indien de kredietnemer achtersta.lig 
was met de betalingen, een vertragingsvergoeding zijn begrepen die de 
kredietgever op grond van artikel 34, onder b, in rekening mag brengen 
bij achterstalligheid. Daarnaast kan het verschuldigde alsdan de in artikel 
34, onder c, bedoelde vergoeding bij vervroegde aflossing bevatten, 
aangezien van zulk een situatie de facto sprake is, zij het dat het initiatief 
hier van de kredietgever uitgaat. 

Onderdeel d. In artikel 3 1 , eerste lid, onder d, van de WCGK is de 
nietigheid neergelegd van de looncessie en aanverwante rechtsfiguren. 
Op grond van artikel 1576f BW is overdracht en dergelijke van het 
inkomen in beperkte mate toegestaan. Daarnaast is de algemene regeling 
van de looncessie op grond van artikel 1638g, derde lid, van het BW 
onlangs verbeterd (wet van 11 maart 1981, Stb. 111), in die zin dat een 
bepaald minimumgedeelte van het loon niet vatbaar is voor cessie. 
Niettemin zijn wij van mening dat het verbod van de looncessie bij 
kredietovereenkomsten voor de toekomst gehandhaafd moet blijven. Wij 
menen namelijk dat het ongewenst is dat een kredietnemer verplicht is bij 
voorbaat een deel van zijn toekomstige inkomen af te zonderen ten 
behoeve van het verhaal van een enkele schuldeiser, omdat dit lichtvaardige 
kredietverlening in de hand kan werken en daardoor tot overkreditering 
kan leiden. 

Onderdeel e. Het bij overeenkomst afwijken van de voorschriften ten 
aanzien van kredietkosten en zekerheden, welke zijn ondergebracht in 
afdeling 3 onderscheidenlijk afdeling 4, is niet toegestaan; afwijkende 
bedingen zijn nietig. Het onderhavige onderdeel completeert het beeld 
van de nietigheden door te verwijzen naar de zoeven bedoelde bepalingen. 

Artikelen 34-39 (kredietvergoeding en betalingen) 

In het algemeen deel van deze memorie, onder 4.4.3.2, is reeds een 
uiteenzetting gegeven aangaande het beleid dat ons voor ogen staat ten 
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aanzien van de maximumtarieven. Daarbij hebben wij aangekondigd ook 
met betrekking tot goederenkrediet een maximering van de kredietver-
goeding te zullen voorschrijven. De onderhavige bepalingen verschaffen 
mede daartoe de wettelijke basis. Daartoe zijn uitgewerkte voorschriften 
als vervat in de WCGK (de artikelen 40, 4 1 , 45 en 46 WCGK) meer 
geschikt dan artikel 33 van de WAS, dat vooral gericht is op de mini-
mum-kassastorting, die in de WCK niet terugkomt. Overigens vertonen de 
onderhavige artikelen 34-36 WCK, waarin de kredietvergoeding is 
geregeld, wel enkele wijzigingen ten opzichte van de WCGK-voorschriften. 
De artikelen 37-39 betreffen de betalingen van de kredietnemer in het 
algemeen en de vervroegde aflossing. 

In artikel 34 worden de verschillende vormen van kredietvergoeding 
limitatief opgesomd. Ingevolge artikel 1, onder j , omvat het begrip 
kredietvergoeding alle vergoedingen en beloningen, te betalen door de 
kredietnemer ter zake van een krediettransactie. Dit komt overeen met 
het begrip «kredietkosten» van de WCGK; in de WCGK betreft de 
«kredietvergoeding» slechts de kosten die bij regelmatige afwikkeling 
moeten worden betaald; deze zijn onder a van het onderhavige artikel als 
zodanig vermeld. Hieronder valt, naast de in de termijnbedragen begrepen 
kredietvergoeding, ook de eventueel - voor zover toegestaan - in rekening 
te brengen bereidstellingsprovisie. Een ander verschil met de WCGK is 
dat artikel 34, onder c, ook de vergoeding noemt die verschuldigd wordt 
indien de kredietnemer vervroegd aflost; in de WCGK werd deze vergoeding 
niet genoemd. Deze vergoeding treedt in de plaats van de vergoeding die 
bij regelmatige afwikkeling van de transactie verschuldigd is en wordt in 
het spraakgebruik wel aangeduid als «boeterente». Voor de goede orde 
zij vermeld dat de kredietgever uiteraard niet verplicht is bij vervroegde 
aflossing een zodanige vergoeding in rekening te brengen. 

Ter nadere toelichting op artikel 35 diene het volgende. 
Artikel 46, tweede lid, van de WCGK begrenst de bevoegdheid die 

artikel 45 van die wet aan de minister verleent in die zin, dat de ten 
hoogste toegelaten kredietvergoedingen het behalen van een redelijke 
winst bij degelijk beheer mogelijk moeten maken. Het criterium «redelijke 
winst bij degelijk beheer» is weinig omlijnd en heeft nogal eens aanleiding 
gegeven tot discussie met de organisaties van kredietgevers. De bepaling 
komt voort uit artikel 36 van de Geldschieterswet; hiermee werd destijds 
aangegeven dat de factor «groter risico» - waaraan men algemeen de 
destijds gebruikelijke hoge rentepercentages toeschreef - bij de vaststelling 
van de maximumkredietvergoeding geen rol zou mogen spelen. Deze 
doelstelling kan ook thans nog worden onderschreven. Ten einde op dit 
punt meer duidelijkheid te scheppen is thans in artikel 35, eerste lid, van 
het wetsvoorstel uitdrukkelijk bepaald, dat de maximum kredietvergoeding 
wordt vastgesteld «ten einde het aanvaarden door kredietgevers van te 
grote risico's tegen te gaan». Met andere woorden: de maximumtarieven 
mogen niet stringenter worden vastgesteld dan nodig is vanuit deze 
doelstelling en dus bijvoorbeeld niet om anderszins de bedrijfs- of 
beroepsuitoefening van de kredietgevers te beïnvloeden. Een redelijke 
winst blijft dus ook in deze opzet mogelijk. Daarnaast komt hier ook de 
grotere terughoudendheid met delegatie tot uiting in die zin, dat de 
maximumtarieven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden vastgesteld, en niet bij ministeriële regeling, zoals onder de 
WCGK. Slechts aanpassingen aan rente-fluctuaties zullen onder de WCK 
door de minister worden geregeld, overigens volgens een in de bedoelde 
maatregel vastliggende indexatiemethode. 

Onder het begrip kredietvergoeding in de zin van deze wet vallen voorts 
verschillende soorten van vergoedingen. In de eerste plaats vergoedingen 
voor alle kosten die met de totstandkoming van de zuivere dienst krediet-
verlening te maken hebben, bijvoorbeeld de kosten van het aantrekken 
van gelden door de kredietgever (de zogenaamde «passieve financiering»), 
kosten die de kredietgever in zijn bedrijfsvoering moet maken, kosten van 
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tussenpersonen, incassokosten en dergelijke. Ook betreft het kosten uit 
hoofde van kredietrisico, dat wil zeggen risico van wanbetaling door de 
kredietnemer. Het begrip kredietvergoeding omvat in de tweede plaats 
vergoedingen ter zake van dienstverlening die verder gaat dan het «puur» 
verlenen van krediet, maar die overigens een regulier karakter heeft. Zulk 
een produktuitbreiding wordt gevormd door de thans gebruikelijke 
overlijdensrisicoverzekering (de erven van de kredietnemer worden 
daarmee gevrijwaard van aanspraken van de kredietgever) die in veel 
kredietovereenkomsten is opgenomen. 

Bij de vaststelling van het maximumtarief zal worden uitgegaan van 
hetgeen thans gebruikelijk is in de branche, dat wil zeggen inclusief 
overlijdensrisico- en exclusief arbeidsongeschiktheids-, werkioosheids-
en andere verzekeringen. Wil de kredietgever deze laatste extra-diensten 
in zijn kredietaanbod opnemen, dan is dat derhalve toegestaan, mits hij 
het ingevolge artikel 35 vastgestelde maximum niet overschrijdt. Overigens 
wordt opgemerkt dat, mochten toekomstige marktontwikkelingen duiden 
op een algemene wens tot verdere produktuitbreiding in de zin van meer 
additionele dienstverlening gekoppeld aan de kredietverlening, artikel 35 
voldoende flexibiliteit biedt om de tarieven in verband daarmee aan te 
passen. 

Evenals artikel 41 WCGK verbiedt artikel 34 WCK de kredietgever 
andere vergoedingen, hoe ook genaamd, in rekening te brengen aan de 
kredietnemer. Omdat in het tarief een factor incassokosten zal zijn 
opgenomen is het de kredietgever bijvoorbeeld niet toegestaan buitenge-
rechtelijke kosten in rekening te brengen. Ook het uit handen geven aan 
een derde van de invordering mag niet gepaard gaan met het in rekening 
brengen van kosten, ook niet door de derde. Wel is het toegestaan dat de 
kredietgever bij een gerechtelijke incasso een kostenveroordeling aan de 
rechter vraagt. Thans is dit omstreden in de lagere jurisprudentie. Het is 
redelijk deze kosten, die de kredietgever niet (volledig) in de hand heeft, 
wel ten laste van de kredietnemer te laten komen indien deze in het 
ongelijk wordt gesteld. Daarbij is ook van belang, dat de rechter uiteindelijk 
de hoogte van de proceskosten bepaalt. 

In het eerste lid wordt verder bepaald, dat regels gesteld worden 
betreffende de tijdstippen waarop de kredietvergoeding in rekening wordt 
gebracht. Deze bevoegdheid vormt een noodzakelijk sluitstuk op de 
bepaling inzake het vaststellen van de ten hoogste toegelaten kredietver-
goeding. Hiermee kunnen ongewenste gekunstelde constructies worden 
voorkomen, bijvoorbeeld het in één keer, aan het begin van de transactie, 
in rekening brengen van de gehele kredietvergoeding. Het is niet de 
bedoeling op grond van deze bepaling een bepaald contractueel beta-
lingsschema af te dwingen. 

Het tweede lid van artikel 35 betreft de wijze van vaststelling van de 
maximumtarieven. In tegenstelling tot de WCGK wordt hier niet uitsluitend 
de tabelvorm voorzien. Er bestaan geen voornemens om een andere vorm 
te gaan hanteren, maar het voorschrift zou te beperkend kunnen zijn, 
gelet op de diversiteit van de kredietvormen die onder de WCK vallen of 
kunnen gaan vallen. Overigens komt de bepaling grotendeels overeen 
met artikel 46, eerste lid, WCGK. De ten hoogste toegelaten kredietver-
goeding kan derhalve onder meer variëren naar gelang de hoogte van de 
kredietsom en de opzet van de betalingsregeling. Geen behoefte bestaat 
echter meer aan variatie naar gelang «de kredietvergoeding bij vooruitbe-
taling of op andere wijze wordt voldaan» (artikel 46, eerste lid, WCGK). 
Deze formulering uit de WCGK hing samen met het inmiddels vervallen 
artikel 2 van de WCGK, dat uitging van de mogelijkheid dat een zogenaamde 
aanvangsbijdrage aan de kredietnemer kon worden gevraagd voor porti-
en informatiekosten, en is hier dan ook niet overgenomen. In het algemeen 
zal een zodanige bijdrage namelijk niet meer worden toegestaan. Nieuw 
is dat gewag wordt gemaakt van de mogelijkheid dat de maximumtarieven 
verschillen naar gelang de contractuele vergoeding al dan niet variabel is. 
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In het algemeen deel, onder 4.4.3.2, is hierover reeds een uiteenzetting 
gegeven. In aansluiting daarop is, in het derde lid, bepaald dat ten 
aanzien van krediettransacties met een variabele kredietvergoeding geen 
kredietvergoeding bij vervroegde aflossing wordt toegelaten. De krediet-
gever financiert deze kredietverstrekking met kortlopende gelden, waarbij 
de rente (vrijwel) onmiddellijk wijzigingen in het algemene rentepeil volgt. 
Vervroegde aflossing door de kredietnemer levert voor de kredietgever 
derhalve geen rentederving op, zodat een vergoeding bij vervroegde 
aflossing niet gerechtvaardigd zou zijn. 

Artikel 37, eerste lid, bevat het recht op vervroegde aflossing van de 
kredietnemer dat reeds bekend is uit de artikelen 47 WCGK en 1576e 
BW. Het voorkomt dat de kredietnemer ook bij wijzigingen van zijn 
voornemens of financiële omstandigheden tot in lengte van dagen aan 
bepaalde betalingsverplichtingen vast zit. Tevens bevordert het de 
concurrentie omdat het de kredietnemer de mogelijkheid geeft «over te 
stappen» naar een goedkoper krediet. Het tweede lid beschermt de 
kredietgever in die zin, dat deze niet verplicht is allerlei willekeurige 
bedragen te accepteren als vervroegde aflossing; hij kan bedingen dat 
slechts ter grootte van (een veelvoud van) de overeengekomen termijnbe 
dragen vervroegd wordt afgelost. 

Artikel 38, onder a, verbiedt de thans hier en daar gesignaleerde 
ongewenste praktijk dat ter zake van nog niet opeisbare verplichtingen 
vooraf reeds ingevulde en ondertekende girale betaalmiddelen door de 
kredietgever worden aangenomen. Afgezien van de gevaren van misbruik 
van de zijde van de kredietgever, roept dit ook het risico op dat - nu de 
kredietnemer gemakkelijk het zicht op de met die kaarten te verrichten 
betalingen kan verliezen - wellicht op het moment van inning door de 
kredietgever op de desbetreffende rekening van de kredietnemer onvol-
doende saldo aanwezig is. 

Artikel 38, onder b, heeft dezelfde strekking als artikel 34, tweede lid, 
WCGK, namelijk, te voorkomen, dat de kredietnemer als gevolg van 
gebruikmaking van deze waardepapieren zou kunnen worden geconfron-
teerd met een andere schuldeiser dan de kredietgever. De toevoeging 
«voor zover geen gegarandeerde betaalmiddelen» houdt verband met het 
meer en meer in zwang komen van dergelijke betaalmiddelen onder de 
benaming «cheque», zoals bijvoorbeeld de Eurocheque. 

Artikel 39 heeft betrekking op overzichten van het uitstaand saldo. 
Zoals bekend verzenden kredietgevers veelal periodieke rekeningafschriften 
aan de kredietnemer. Hiermee wordt de kredietnemer geïnformeerd 
omtrent de stand van zaken, met name de hoogte van het uitstaand saldo 
en het (effectieve) kredietvergoedingspercentage. Zo worden derhalve 
diens verplichtingen nader vastgelegd. Voorts kan de zogenaamde 
theoretische (restant-)looptijd worden vermeld. Dit is de (resterende) 
periode gedurende welke door de kredietnemer termijnbetalingen zullen 
moeten worden gedaan om het uitstaand saldo geheel af te lossen. Voor 
de berekening van de theoretische looptijd wordt uitgegaan van bepaalde 
veronderstellingen, met name dat geen nieuwe kredietopnamen zullen 
plaatsvinden en dat geen achterstalligheid van de kredietnemer zal 
optreden. De vermelding van de theoretische looptijd is op basis van de 
WCGK reeds verplicht gesteld met betrekking tot aanbiedingen van 
doorlopende kredietovereenkomsten ingevolge het Besluit Kredietaanbie 
dingen en -akten (Stcrt. 1983, 21 1). In aansluiting hierop bestaat thans 
het voornemen op basis van de WAS voor aanbiedingen van doorlopende 
afbetalingstransacties eenzelfde verplichting vast te stellen. Het zal 
duidelijk zijn dat een en ander vooral van belang is bij flexibele kredietvor 
men zoals doorlopend krediet waarbij opnieuw kredietopnamen mogelijk 
zijn en voorts het rentepercentage variabel is. Juist vanwege genoemde 
flexibiliteit kunnen er zich voor de kredietnemer belangrijke wijzigingen 
voordoen in het effectieve rentepercentage en de theoretische looptijd 
ten opzichte van de waarden die deze aannamen ten tijde van de krediet-
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aanbieding. Deze gegevens vormen belangrijke aanvullende informatie 
ten opzichte van hetgeen is vermeld in de akte. Bij persoonlijke leningen 
heeft het rekeningoverzicht zowel voor kredietgever als nemer veelal 
minder belang, aangezien het betalingsschema en de rente bij het 
aangaan van de overeenkomst meestal vastgelegd worden, zodat de 
verplichtingen van de kredietnemer precies bekend zijn. 

Wij stellen bij nadere overweging dan ook voor om bij wet de mogelijkheid 
te creëren regels te stellen aan de inhoud van rekeningoverzichten (eerste 
lid). Wellicht ten overvloede zij vermeld dat zulks geen verplichting tot het 
zenden van rekeningafschriften als zodanig inhoudt. Overigens worden 
thans reeds de hier bedoelde vermeldingen door vele geldkredietgevers 
eigener beweging gedaan. Dat is echter niet het geval bij het doorlopend 
goederenkrediet, waar kredietgevers zich overigens wel het recht 
voorbehouden om de rente tussentijds te wijzigen. 

Het tweede lid verplicht de kredietgever op verzoek van de kredietnemer 
een gespecificeerd overzicht van het uitstaand saldo te verstrekken. 
Enerzijds zullen dus de reeds verschuldigde kredietvergoeding en 
aflossingsbestanddelen en anderzijds de reeds verrichte betalingen van 
de kredietnemer moeten worden vermeld. 

Ten einde chicaneuze verzoeken van kredietnemers te kunnen afweren 
is de kredietgever ruimte gelaten voor het vragen van een kostenvergoeding 
ter zake. 

Het derde lid verplicht de kredietgever tot het verstrekken van een 
kosteloze eindafrekening binnen korte tijd na het teniet gaan van de 
verbintenis van de kredietnemer op diens verzoek, evenals thans geldt 
ingevolge artikel 39 WCGK. 

Artikelen 40-42 (eigendomsvoorbehoud en eigendomsoverdracht tot 
zekerheid) 

De in de praktijk van de kredietverlening het meest voorkomende 
vormen van zakelijke zekerheid zijn die, waarbij de kredietnemer in het 
bezit blijft van de zaken waarop het zekerheidsrecht rust, te weten het 
eigendomsvoorbehoud tot zekerheid door en de eigendomsoverdracht tot 
zekerheid aan de kredietgever of de leverancier. Zoals reeds in het 
algemeen deel is uiteengezet worden deze twee vormen onbeperkt 
toegestaan voor zover zij worden toegepast met betrekking tot zaken, die 
het voorwerp van de krediettransactie zijn. Deze formulering heeft 
betrekking op goederenkrediet. Bij geldkrediet, waarbij de kredietgever 
zekerheid wil bedingen, geldt de analoge beperking, dat dit slechts is 
toegestaan ter zake van de zaak, die de kredietnemer met het geleende 
geld aanschaft. De akte zal hieromtrent uitsluitsel kunnen geven. De 
bedoelde beperkingen liggen besloten in artikel 40, eerste lid. Aan het in 
(vuist-)pand geven van zaken worden dus geen beperkingen gesteld in dit 
lid. In het tweede lid is een regeling getroffen aangaande het tijdstip 
waarop het tot zekerheid voorbehouden of overgedragen eigendomsrecht 
vervalt bij doorlopende goederenkredieten. Dit is gewenst voor dit soort 
transacties, waarbij in de tijd gespreid van verschillende zaken het genot 
wordt verschaft en niet zonder meer duidelijk is op welk tijdstip de 
verbintenissen van de kredietnemer tot betaling van kredietvergoeding en 
aflossing ter zake van het verschaffen van het genot van een van die 
zaken door nakoming teniet gaan. Het eigendomsrecht dient te vervallen 
op het tijdstip van dat teniet gaan; zo niet, dan zou artikel 40, eerste lid, 
voor doorlopende transacties kunnen worden ontkracht. 

Genoemd tweede lid bepaalt in verband met het voorgaande dat de 
eigendom die tot zekerheid is overgedragen aan dan wel voorbehouden 
door de kredietgever of de leverancier van rechtswege overgaat op de 
kredietnemer (waarmee de zekerheid vervalt) zodra de kredietnemer 
aflossingen heeft gedaan ter grootte van de contantprijs van die zaak, 
eventueel verminderd met het bedrag van de contante betaling die voor 
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de zaak is gedaan. Door de bepaling van de laatste volzin van dit lid 
worden alle betalingen van de kredietnemer eerst toegerekend aan (het 
gedeelte van het krediet dat betrekking heeft op)de zaak waarvan, bij 
goederenkrediet, het eerste het genot aan de kredietnemer is verschaft 
ingevolge de transactie c.q., bij geldkrediet, aan de zaak welke het eerst 
is aangeschaft. Indien met hantering van deze toerekening de aflossing 
met betrekking tot die eerste zaak is voltooid, worden de aflossingsbe-
standdelen van de verdere betalingen vervolgens geheel toegerekend aan 
de eerstvolgende zaak, tot ook die aflossing is voltooid, enzovoort. 
Daarbij verdient het nog opmerking dat er, in overeenstemming met de 
contractuele praktijk, van mag worden uitgegaan dat op het tijdstip 
waarop de aflossing met betrekking tot een bepaalde zaak is voltooid ook 
geen kredietvergoeding met betrekking tot de financiering van die zaak 
meer verschuldigd is. De kredietvergoeding wordt namelijk steeds in 
gedeelten betaald, tegelijk met de betalingen die strekken tot aflossing 
van de hoofdsom (in casu contantprijs). 

Artikel 41. In het onderhavige en het volgende artikel wordt een 
uitwerking gegeven van een evenwichtige executie van de zekerheid. 
Hierbij wordt aangesloten bij de artikelen 1576q tot en met 1576v BW. In 
de WCGK en de WAS ontbreekt een regeling ter zake van deze problema-
tiek. 

Het vorderen van afgifte van de zaak is een ingrijpende aangelegenheid, 
te vergelijken met de directe opeisbaarheid van de restantschuld. Het ligt 
daarom voor de hand hier dezelfde beperkingen te stellen als is geschied 
in artikel 33, onder c. Alleen in geval van een betekenende achterstand en 
bij (dreigend) vertrek naar het buitenland, faillissement en overlijden van 
de kredietnemer, alsmede verduistering van de zaak, mag de kredietgever 
de zaak opvorderen (eerste lief). 

Met opzet is gekozen voor «vorderen van afgifte van de zaak», in de 
plaats van «terugnemen zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst» 
uit artikel 1576v BW. Uit dit laatste is wel afgeleid dat de kredietgever 
eigenmachtig de tot zekerheid overgedragen zaak zou mogen terugnemen, 
ook tegen de wil van de huurkoper. Wij achten rechterlijke tussenkomst in 
deze gevallen gewenst, hetgeen ook in het vierde lid tot uiting komt. 

Het tweede lid houdt een aanvullende beperking in van de mogelijkheid 
afgifte te vorderen. Naarmate de zaak langer in gebruik is bij de consument, 
daalt de marktwaarde steeds meer. Voor sommige goederen bestaat zelfs 
in het geheel geen tweedehandsmarkt. In deze gevallen is er een grote 
discrepantie tussen de gebruikswaarde van de zaak voor de consument 
en de executiewaarde. Wordt in deze laatste fase de zaak teruggenomen 
en verkocht, dan is dat zeer nadelig voor de debiteur, terwijl er geen reëel 
voordeel voor de kredietgever tegenover staat. Daarom zijn buitenlandse 
wetgevers ertoe overgegaan om executie niet meer toe te staan indien 
een substantieel gedeelte is afgelost. Wil men het zekerheidsrecht niet al 
te zeer beperken, dan moet het gedeelte niet erg laag worden gesteld. 
Met de bepaling dat, als drie kwart van de looptijd is verstreken, gedwongen 
afgifte niet meer mogelijk is, menen wij een bevredigende regel te 
hebben gegeven. De kredietgever heeft hierbij een reële zekerheid 
gedurende een bepaalde periode. De bepaling vindt uiteraard geen 
toepassing met betrekking tot doorlopende transacties, ten aanzien 
waarvan overigens artikel 40, tweede lid, een voldoende waarborg voor 
de kredietnemer bevat. Voor de goede orde verdient het vermelding dat, 
indien de kredietgever of leverancier geen afgifte meer kan eisen, hij nog 
wel fiduciair eigenaar blijft. Dit is onder andere van belang bij faillissement 
van de kredietnemer. 

In het derde lid wordt het beginsel neergelegd dat de uitwinnende 
kredietgever of leverancier moet kiezen: of betaling vorderen van het nog 
uitstaande bedrag of realisatie van de zekerheid met als gevolg ontbinding 
van de overeenkomst. De onder het huidige recht bestaande mogelijkheid 
voor de kredietgever om, nadat hij de tot zekerheid dienende zaak tot zich 
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heeft genomen, ook nog - met instandhouding van de transactie -
verdere doorbetaling overeenkomstig de betalingsregeling te vorderen, 
bergt bepaalde gevaren in zich. De rechtspositie van de debiteur is 
onzeker, wanneer de kredietgever de zaak tot zich neemt, maar zich er 
niet op verhaalt en wel betalingen blijft vorderen. Als de zaak later toch 
verkocht wordt, is de juridische positie van de kredietnemer zwak. 

Het derde lid bepaalt dan ook dat afgifte der zaak steeds ontbinding 
impliceert. Dit betekent dat, wanneer voor deze weg wordt gekozen, geen 
verdere afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling van de consu-
ment kan worden gevorderd. De bepaling zal de kredietgever dus 
dwingen tot een selectief gebruik van het zware middel van vordering van 
afgifte der zaak. Als de schuld na het te gelde maken van de zaak nog niet 
geheel is voldaan, kan de kredietgever het restant daarvan op de gewone 
wijze verhalen op de kredietnemer. 

Het thans in veel contracten voorkomende beding dat de kredietnemer 
de bank moet toelaten in zijn woning opdat laatstgenoemde de zekerheid 
kan bezichtigen of meenemen, gaat in zijn consequenties te ver, reden 
waarom het vierde lid dit binnentredingsbeding verbiedt. 

Artikel 42 komt, zoals in het algemeen deel, onder 4.4.4, is uiteengezet, 
inhoudelijk overeen met artikel 1576v BW. Het is uiteraard zo geformuleerd 
dat het past in WCK-kader; het derde lid bevat speciale voorzieningen 
voor de toepasselijkheid op doorlopende krediettransacties. Het is de 
bedoeling dat de op basis van artikel 1576v BW gegroeide praktijk, die in 
bovengenoemde paragraaf van het algemeen deel is beschreven, onder 
de WCK kan worden voortgezet. Het bedrag dat de kredietnemer volgens 
het derde lid, moet voldoen komt overeen met het verschuldigde bedrag, 
zoals dat begrip is toegelicht bij artikel 33, onder c. 

Artikelen 43-44 (overige bepalingen betreffende de krediettransactie) 

Artikel 43, eerste lid, eist rechterlijke tussenkomst voor ontbinding van 
de overeenkomst, aangezien dit directe opeisbaarheid van de op het 
tijdstip van de ontbinding resterende restant-schuld met zich meebrengt 
en langs deze weg anders artikel 33, onder c, zou kunnen worden 
omzeild. 

Het tweede lid komt overeen met artikel 1576t BW (dat alleen voor 
huurkoop geldt): indien de kredietgever of de leverancier bij ontbinding 
van een overeenkomst in het kader van een krediettransactie in een 
betere vermogenstoestand geraakt dan het geval zou zijn bij afwik«eling 
volgens de betalingsregeling, dient volledige verrekening plaats te vinden. 
Om te bepalen of er bij ontbinding van de transactie sprake is van een 
betere vermogenspositie als hier bedoeld, moet het door de kredietnemer 
op het tijdstip van de ontbinding verschuldigde bedrag in aanmerking 
worden genomen. Dit is op dezelfde wijze opgebouwd als het bij vervroegde 
opeising verschuldigde bedrag, zoals toegelicht bij artikel 33, onder c. 

Artikel 44 komt materieel overeen met artikel 38 WCGK en richt zich 
op hier te lande werkzame kredietgevers wier bedrijf in het buitenland is 
gevestigd en die op basis van een vanuit Nederland gedane aanvrage in 
het buitenland een krediettransactie afsluiten met een in Nederland 
verblijf houdende kredietnemer. De bepalingen van hoofdstuk IV van de 
WCK omtrent nietigheid en vernietigbaarheid van bedingen en overeen-
komsten zijn ingevolge artikel 44 op de desbetreffende transacties van 
toepassing. 

Artikelen 45-46 (schuldbemiddeling) 

Dit hoofdstuk komt overeen met hoofdstuk III A van de WCGK zoals 
opgenomen in het wetsvoorstel waaromtrent in het algemeen deel, onder 
4.6, reeds een uiteenzetting is gegeven (Kamerstukken II, 1985/86, 
19460, nrs. 1-3). Aangezien in het genoemde hoofdstuk III A in artikel 
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48a wordt aangegeven dat schuldbemiddeling niet alleen plaatsvindt met 
betrekking tot schuldenlasten voortvloeiend uit een of meer overeenkom 
sten van kredietverlening, doch ook uit afbetalingstransacties in de zin 
van artikel 1 van de WAS, is het duidelijk dat invoeging in het onderhavige 
voorstel geen moeilijkheden oplevert. De integratie van WAS en WCGK is 
op dit punt reeds tot stand gebracht. Gelet op het bovenstaande moge 
hier dan ook worden verwezen naar de memorie van toelichting bij het 
zoeven genoemde wijzigingsvoorstel. 

Artikel 47 (beroep) 

Het artikel volgt de standaardbepalingen ter zake van het beroep op het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven, die zijn opgenomen in de 
richtlijnen voor het openstellen van beroep op het CvBB, waarvan reeds 
sprake was in het algemeen deel, onder 4.8.2. 

Artikelen 48-54 (de Adviescommissie consumentenkrediet) 

Zoals in het algemeen deel, onder 4.7, is uiteengezet kent het onderha-
vige ontwerp een adviescommissie die de minister, al dan niet op diens 
verzoek, van advies dient. In grote lijnen komt de regeling terzake 
overeen met die van artikel 54 WCGK. 

In de eerste plaats is de reeds genoemde taak vastgelegd. Voorts is 
bepaald dat de minister verplicht is het advies van de commissie in te 
winnen over alle voorontwerpen voor uitvoeringsmaatregelen op basis 
van de WCK [artikel 48). Een uitzondering is slechts opgenomen voor het 
aanpassen van de maximumtarieven (passiefcomponent) aan rentefluctu-
aties op de geld- en kapitaalmarkt. Daarbij zal een in de desbetreffende 
algemene maatregel van bestuur vast te leggen indexeringsmethode 
worden gevolgd, waarover uiteraard wel advies zal worden gevraagd. Het 
zou dan niet zinvol zijn dat telkens over het toepassen van die methode 
advies zou moeten worden uitgebracht. 

Artikel 49 regelt omvang en samenstelling van de commissie. Wat 
betreft de omvang van de adviescommissie moest een goede middenweg 
gevonden worden tussen enerzijds de slagvaardigheid, die in een kleine 
commissie beter gewaarborgd is, en anderzijds representativiteit, die 
naar grote aantallen tendeert omdat er nogal wat belanghebbenden zijn 
op het terrein van het consumentenkrediet. Wij menen met het aantal van 
negen een evenwicht gevonden te hebben tussen deze beide polen 
(eerste lid). 

Bij koninklijk besluit wordt, op voordracht van de Minister van Economi-
sche Zaken, een onafhankelijke voorzitter benoemd, die tevens lid is van 
de commissie (tweede lid). 

De Minister van Economische Zaken benoemt de overige leden, op 
voordracht van door hem aan te wijzen representatieve organisaties van 
kredietgevers, gemeentelijke kredietbanken, kredietbemiddelaars en 
consumenten De kredietgeversorganisaties mogen drie leden voordragen. 
Weliswaar behoren de gemeentelijke kredietbanken ook tot de kredietge-
vers, maar met name gezien hun bijzondere positie, die ook in het 
onderhavige ontwerp tot uiting komt, is het verantwoord hen als aparte 
categorie aan te wijzen. Ook uit de kring van de bemiddelaars wordt een 
lid in de commissie benoemd, nu bepaalde voorschriften van de wet en 
de uitvoeringsmaatregelen ook op hen van toepassing zullen zijn. De 
consumentenorganisaties zijn in de commissie vertegenwoordigd met 
een even groot aantal leden als de commerciële kredietverleners, zodat in 
dit opzicht sprake is van pariteit. Een en ander is geregeld in het derde 
lid. 

Gezien het feit dat beleidsvoornemens vertrouwelijk behandeld moeten 
kunnen worden en de vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke 
geledingen vrijuit moeten kunnen spreken, is in artikel 51, eerste lid, 
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bepaald dat de vergaderingen een niet-openbaar karakter dragen. Ten 
einde ook mogelijkheden te scheppen voor mondelinge uitwisseling van 
zienswijzen tussen de adviescommissie en de Ministeries van Economische 
Zaken, Justitie en Financiën en voor (nadere) mondelinge toelichting op 
ontwerpmaatregelen die in de adviescommissie aan de orde zijn, is 
voorzien dat vertegenwoordigers van de betrokken ministeries aanwezig 
kunnen zijn bij de vergaderingen van de commissie (tweede lid). 

De bevoegdheid van de adviescommissie om derden in of buiten de 
vergaderingen te raadplegen (artikel 52) dient om belanghebbenden die 
niet in de commissie als lid vertegenwoordigd zijn, in staat te stellen bij 
onderwerpen die hen in het bijzonder raken op de vergadering aanwezig 
te zijn en om zich te kunnen doen bijstaan door deskundigen op bepaalde 
bijzondere terreinen. 

De artikelen 53 en 54 komen overeen met het elfde en twaalfde lid van 
artikel 54 WCGK en betreffen de tweejaarlijkse rapportage aan de 
minister over de werkzaamheden en de mogelijkheid bij algemene 
maatregel van bestuur nadere regels te stellen over samenstelling, 
werkwijze en bevoegdheden van de adviescommissie. 

Artikelen 55-59 (toezicht op de naleving) 

De bepalingen ten aanzien van het toezicht op de naleving van de WCK 
komen overeen met hetgeen daaromtrent in andere recente wetten is 
bepaald. De door de minister in dit kader aan te wijzen (artikel 55) 
ambtenaren zijn bevoegd tot het vorderen van inzage in administraties en 
het nemen van afschriften van stukken (artikel 56) en het betreden van 
alle plaatsen, met uitzondering van woningen tegen de wil van de 
bewoner (artikel 57), waarbij zij zich door andere personen (bijvoorbeeld 
een rijksaccountant of computerdeskundige) kunnen doen bijstaan 
(artikel 58). De bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend voor 
zover dit redelijkerwijs voor het toezicht op de naleving nodig is. De 
controleurs van de ECD, die, naar in ons voornemen ligt, voor het 
uitoefenen van het toezicht zullen worden aangewezen, zijn overigens 
vertrouwd met een prudent gebruik van hun bevoegdheden. 

Artikel 59, eerste lid, houdt de verplichting voor een ieder in om de 
nodige medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken aan de 
toezichthoudende ambtenaren (eerste lid). Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan het feitelijk ter beschikking stellen van (onderdelen van) de 
administratie en het aanwijzen van de ruimten waar die zich bevindt. Het 
tweede lid voorziet in de gebruikelijke zogenaamde verschoningsregeling 
voor degenen op wie uit hoofde van stand, beroep of ambt een geheim-
houdingsplicht rust. 

Artikelen 60-64 (uitvoering van de wet) 

Artikel 60. Gegeven de omstandigheid dat een grote verscheidenheid 
aan kredietsoorten onder de WCK zal vallen is het gewenst in de uitvoe-
ringsmaatregelen rekening te kunnen houden met eventuele bijzondere 
modaliteiten van die kredietsoorten. Overigens zullen slechts verschillen 
worden aangebracht voor zover de kenmerken van de onderscheiden 
kredietsoorten hiertoe noodzaken. 

Artikel 61, eerste lid, bevat een bevoegdheid tot het verlenen van 
vrijstelling en ontheffing die slechts betrekking heeft op krachtens de wet 
vastgestelde regelingen. Aan deze bepaling ligt dezelfde overweging ten 
grondslag als vermeld in de toelichting bij artikel 60, waarbij ook bedacht 
dient te worden dat nieuwe kredietsoorten kunnen ontstaan. Naar 
verwachting zal overigens slechts zeer spaarzaam van deze bevoegdheid 
gebruik gemaakt worden. 

Artikel 62 regelt de medebetrokkenheid van de Ministers van Justitie 
en van Financiën bij de voorbereiding van uitvoeringsmaatregelen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 1 9 785, nr. 3 95 



Maatregelen die de reikwijdte van (voorschriften van) de WCK betreffen 
voor wat betreft de aard van de bestreken transacties, bijvoorbeeld de 
aanwijzing van diensten en van zaken die het voorwerp zijn van 
(huur)overeenkomsten die door die aanwijzing onder de WCK vallen, 
alsmede eventuele wijzigingen van het grensbedrag van f40000 , 
behoeven de instemming van de Minister van Justitie, zulks in verband 
met de privaatrechtelijke bepalingen van de WCK die daarbij in het 
geding zijn. Ook de nadere regeling van samenstelling en werkwijze van 
de Adviescommissie is een zaak die die minister aangaat, nu die commissie 
advies zal uitbrengen over alle ontwerpen voor uitvoeringsmaatregelen. 
Dit laatste geldt ook voor de Minister van Financiën. Deze minister dient 
voorts een mede-beslissende stem te hebben bij het voorbereiden van 
uitvoeringsmaatregelen ter zake van het effectieve kredietvergoedingsper-
centage op jaarbasis, het grensbedrag van de wet, de werving, het 
vergunningstelsel en de maximumtarieven (ook die voor de bemiddelaars-
provisie) gelet op zijn verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien 
van de instellingen die vallen onder de Wet toezicht kredietwezen. 

Artikel 63 bevat de gebruikelijke publikatieverplichting met betrekking 
tot ministeriële regelingen. Voorts is een mededelingsverplichting 
opgenomen ten aanzien van bepaalde beschikkingen, gelet op het belang 
dat derden kunnen hebben bij kennisneming daarvan. Het betreft in de 
eerste plaats beschikkingen op grond van artikel 4, tweede lid, waarbij in 
bepaalde gevallen (bepalingen van) de wet van toepassing worden 
verklaard met betrekking tot krediettransacties die in beginsel niet onder 
de WCK vallen. Voorts geldt de mededelingsplicht ten aanzien van 
beschikkingen tot verlening en intrekking van vergunningen en ontheffin-
gen, alsmede aanwijzing van representatieve organisaties, benoeming 
van leden van de adviescommissie op voordracht van die organisaties en 
ontslag van die leden. Ten slotte geldt de mededelingsplicht met betrekking 
tot de aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren. Het mededeling 
doen van beschikkingen als bedoeld in de artikelen 14, 15, 16en 17, 
voor zover betreft het beperken van een vergunning of het daaraan 
verbinden van voorschriften, zal niet steeds nodig en soms zelfs ongewenst 
zijn (zie ook artikel 16, vijfde lid); derhalve is daarvoor wel de mogelijkheid, 
doch geen verplichting vermeld. 

Artikel 64 regelt de geheimhoudingsplicht voor niet-ambtenaren die bij 
de uitvoering van de WCK betrokken kunnen zijn en daarbij de beschikking 
krijgen over vertrouwelijke gegevens. Dit zou het geval kunnen zijn bij 
gebruikmaking van de in artikel 58 neergelegde bevoegdheid. Artikel 64 
stemt geheel overeen met de standaardbepaling die voor dit doel thans 
gebruikelijk is. 

Artikelen 65-71 (straf-, overgangs- en slotbepalingen) 

De indeling van de strafbare feiten in de categorie van artikel 1, onder 
3", van de Wet op de economische delicten, die thans geldt met betrekking 
tot overtredingen van voorschriften van de WAS en de WCGK, wordt 
door de in artikel 65, onder b, opgenomen wijziging van eerstgenoemde 
wet voor de WCK niet gehandhaafd. Met name is in afwijking van de 
opzet van de WAS en de WCGK het zonder vergunning krediet verlenen 
niet tot misdrijf bestempeld. Het gaat hier om een voorschrift ten dienste 
van marktordening, in casu in verband met de doelstelling van consumen-
tenbescherming. Voor zodanige voorschriften wordt thans sanctionering 
als misdrijf te zwaar geacht. 

De keuze voor strafrechtelijke sancties als zodanig - in sommige 
gevallen naast privaatrechtelijke of administratieve sancties - is reeds 
toegelicht in het algemeen deel, onder 4.5. 

Artikel 66. Zoals reeds in het algemeen deel, onder 4.4.5.1, is uiteen-
gezet, zou gelijktijdige toepasselijkheid van de artikelen van de afdeling 
over koop en verkoop op afbetaling van het BW enerzijds en de WCK 
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anderzijds in een aantal gevallen leiden tot tegenstrijdigheden en ondui-
delijkheden. Het onderhavige artikel van de WCK bewerkstelligt, dat met 
betrekking tot overeenkomsten die een krediettransactie vormen of 
daarvan deel uitmaken, doch die ingevolge artikel 1576 van het BW 
tevens als overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling moeten 
worden aangemerkt, slechts die bepalingen van de zoeven bedoelde 
afdeling van het BW van toepassing zijn, welke uitdrukkelijk zijn opgesomd. 
De hierbedoelde bepalingen zijn veelal ook voor de consumentenbescher-
ming van belang en hun werking ten aanzien van onder de WCK vallende 
overeenkomsten wordt, anders dan het geval is bij de niet opgesomde 
bepalingen, niet doorkruist of overbodig gemaakt door WCK-bepalingen. 

Artikel 67. Het in het algemeen deel van de memorie, onder 4.8.3, 
gesignaleerde nauwe verband tussen de WAS en de WCGK enerzijds en 
de Colportagewet anderzijds komt reeds tot uiting in artikel 1, onder a en 
b, van de Colportagewet, waar een groot aantal in de WAS en de WCGK 
gebezigde definities zonder meer voor de toepassing van het bij of 
krachtens de Colportagewet bepaalde wordt overgenomen, hetgeen 
elders in die wet doorwerkt. Daarnaast zijn er inhoudelijke aanknopings-
punten met de WAS, met name in de artikelen 2, 7, 10 en 18 Colporta-
gewet. Nu de WAS en de WCGK worden ingetrokken (in artikel 68 van de 
WCK) is het, zoals reeds werd opgemerkt, noodzakelijk een aantal 
technische wijzigingen in de Colportagewet aan te brengen, hetgeen 
geschiedt in het onderhavige artikel van de WCK. 

In onderdeel A wordt artikel 1 van de Colportagewet aangepast, 
waarbij in de nieuwe opzet gebruik wordt gemaakt van de begrippen 
geldkrediet, goederenkrediet, kredietgever, kredietnemer en leverancier, 
zoals die in het kader van artikel 1 van de WCK zijn afgebakend. De 
gebezigde begrippen «kredietgever», «kredietnemer» en «leverancier» 
zijn niet als zodanig in de WCK omschreven, doch vervat in de definitie 
van krediettransactie in artikel 1, onder a, WCK. 

Van belang is vooral dat enerzijds «geldkrediet» (WCK) in de plaats 
komt van «overeenkomst van kredietverlening» (WCGK) en anderzijds 
«goederenkrediet» (WCK) in de plaats van «afbetalingstransactie» (WAS). 
Inhoudelijk levert dit niet of nauwelijks onderlinge verschuivingen op, 
zoals moge blijken uit de eerder in deze memorie gegeven toelichting bij 
artikel 1, onder a, WCK. Daarnaast vloeien op zichzelf wel twee andere 
verschuivingen voort uit de vervanging van «overeenkomst van krediet-
verlening» door «geldkrediet». In de definitie van het eerstbedoelde 
begrip in artikel 1, onder e, van de WCGK, is sprake van een grensbedrag 
van f 40 000. De definitie van «geldkrediet» (artikel 1, onder d) van de 
WCK kent die beperking niet (deze is immers neergelegd in artikel 3, 
eerste lid), evenmin als de beperking welke besloten ligt in het gebruik 
van de term «kredietgever» in de WCGK-definitie. Artikel 3, eerste lid, van 
de WCGK beperkt de reikwijdte van dit begrip, en daarmee van de 
eerderbedoelde WCGK-definitie, aanmerkelijk. Daardoor vallen met name 
de WTK-instellingen hier buiten. Door het toevoegen van een volzin in 
artikel 6 Colportagewet (zie onderdeel D) wordt bewerkstelligd, dat het 
grensbedrag van f40 000 voor geldkrediet ook in de toekomst doorwerkt 
in de Colportagewet (voor goederenkrediet vloeit dit voort uit onderdeel 
E). Ten aanzien van de WTK-instellingen en dergelijke wordt thans de 
nadere afbakening van de WCK op dit punt gevolgd: de Colportagewet 
zal derhalve ingevolge het onderhavige wijzigingsvoorstel voortaan wel 
betrekking hebben op colportage, die (mede) is gericht op de totstandko 
ming van krediettransacties van die instellingen. Voorts verdient het 
opmerking, dat het begrip «kredietgever» van de WCK niet alleen de 
kredietgevers (WCGK) en de afbetalingsfinanciers (WAS) omvat, maar 
ook een deel van de afbetalingsleveranciers (WAS), en wel de zelffinan-
cierende leveranciers. Dit heeft overigens geen inhoudelijke gevolgen in 
het stelsel van de Colportagewet. De niet zelffinancierende afbetalingsle-
veranciers worden thans «leverancier» (WCK). Aangezien de WCK, in 
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tegenstelling tot de WAS, geen registratiestelsel voor deze leveranciers 
kent, is in artikel 10 van de Colportagewet een nadere voorziening nodig, 
die bij dat artikel (zie hieronder bij onderdeel F) wordt toegelicht. 

Voor het overige is hier nog van belang, dat de WCK, in tegenstelling 
tot de WAS, het begrip «bedrijfsleider» niet kent. Op dit punt kan dus in 
de Colportagewet niet worden verwezen naar de WCK. Daarom is in het 
voorgestelde artikel 1, onder b, van de Colportagewet de desbetreffende 
definitie van artikel 1, onder g, van de WAS overgenomen. 

Onderdeel B. De taak van de Adviescommissie afbetaling en colportage 
dient in het vervolg te worden beperkt tot advisering omtrent beschikkingen 
op grond van de Colportagewet, nu in de WCK bewust van een «bezwa-
renprocedure» is afgezien. De naam van de commissie wordt dienover-
eenkomstig aangepast. 

Onderdeel D. Naast een terminologische wijziging in artikel 6 Colporta-
gewet is een aanvulling aangebracht ten einde te voorkomen dat de 
werkingssfeer van het verbod van kredietcolportage door de onderhavige 
technische wetswijziging zou worden verruimd. Daartoe strekt de 
toevoeging van een tweede volzin, waardoor colportage met kredieten 
waarop de WCK niet van toepassing is buiten het verbod van de eerste 
volzin blijft. 

Onderdeel E. In artikel 7, tweede lid, van de Colportagewet is een 
uitzondering van het verbod tot het verrichten van afbetalingscolportage 
gemaakt voor een werkzaamheid die is gericht op de totstandkoming van 
een afbetalingstransactie waarvoor de WAS niet of alleen door toepassing 
van artikel 43 van die wet geldt. Aangezien de uitzonderingen welke de 
WCK kent met betrekking tot de toepasselijkheid van die wet op goederen-
krediettransacties voor het merendeel van dezelfde strekking zijn als de 
uitzonderingen die de WAS kent ten aanzien van de toepasselijkheid van 
die wet op afbetalingstransacties (waarop artikel 7, tweede lid, Colporta-
gewet doelt) is ten aanzien van artikel 7, tweede lid, Colportagewet 
volstaan met het vervangen van de vermelding van de WAS door de 
WCK. Dit brengt ook met zich mee dat colportage ten aanzien van 
goederenkrediet met een kredietsom van meer dan f 40000 niet langer 
onder het verbod van artikel 7, eerste lid, valt, gelet op de afbakening die 
artikel 3, eerste lid, WCK voor geld- én goederenkrediet inhoudt. 

Onderdeel F. Artikel 10, tweede lid, Colportagewet bepaalt dat de 
inschrijving als afbetalingscolporteur wordt geweigerd, indien de eigenaar 
of eigenaren van de betrokken onderneming niet krachtens de WAS als 
afbetalingsleverancier zijn ingeschreven dan wel niet in het bezit zijn van 
een vergunning tot het optreden als afbetalingsfinancier. Afgezien van 
terminologische wijzigingen wordt hiervoor in de plaats als weigerings-
grond opgenomen dat de bedoelde eigenaar of eigenaren niet over een 
vergunning als bedoeld in artikel 9 van de WCK beschikken. Hiermee kan 
echter niet worden volstaan, omdat niet-zelffinancierende afbetalingsle-
veranciers, die in de opzet van de WCK als «leveranciers» worden 
aangemerkt, niet in aanmerking komen voor een vergunning als zoeven 
bedoeld. In het nieuwe derde lid van artikel 10 is daarom een uitzondering 
voor (die) leveranciers opgenomen. 

Voor de goede orde kan met betrekking tot het huidige artikel 10, 
derde lid, van de Colportagewet worden opgemerkt dat daarin abusievelijk 
sprake is van niet-toepasselijkheid van het tweede lid ten aanzien van een 
afbetalingsleverancier of "financier, voor wie krachtens artikel 4, tweede 
lid, WAS de inschrijvings- of vergunningsplicht van die wet niet geldt. 
Blijkens de wetsgeschiedenis van de Colportagewet is hier gedoeld op 
artikel 4, derde lid, WAS. In verband met het bepaalde in artikel 7, eerste 
lid, Colportagewet is het verbod van artikel 5 niet van toepassing als het 
gaat om afbetalingscolportage met drukwerken en dergelijke; de verwijzing 
naar de overeenkomstige uitzondering van artikel 4, tweede lid, WAS is 
dan ook zinledig. In aansluiting hierop zij opgemerkt dat, ook met 
inachtneming van het voorgaande, een bepaling als vervat in artikel 10, 
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derde lid, Colportagewet niet meer nodig is. Naast het bepaalde in artikel 
7, tweede lid, Colportagewet, zoals thans voorgesteld in onderdeel E, 
bestaat geen behoefte aan andere voorzieningen voor gevallen waarin de 
WCK niet van toepassing zou zijn. De WCK kent namelijk geen op het 
subject van kredietgever of leverancier gerichte uitzonderingen, in 
tegenstelling tot de opzet van artikel 4, derde lid, WAS. 

Onderdeel I. Aangezien aan een bepaling als vervat in artikel 10, derde 
lid, Colportagewet geen behoefte meer bestaat, kan ook artikel 18, 
tweede lid, tweede volzin, vervallen. 

Artikel 69 (overgangsbepalingen) 

In het eerste lid wordt de gemeenteraden van gemeenten waar reeds 
een gemeentelijke kredietbank functioneert een termijn van een jaar 
gegund om aan de twee nieuwe eisen die de WCK stelt aan de desbetref-
fende reglementen (voorziening voor vermelding van het effectieve 
kredietvergoedingspercentage op jaarbasis en deelnemen aan de 
kredietregistratie) te voldoen. 

Het tweede lid geeft commerciële kredietgevers die hun werkzaamheid 
reeds rechtmatig uitoefenden bij de inwerkingtreding van de WCK een 
termijn van drie maanden om een WCK-vergunning aan te vragen. Met 
«rechtmatig» wordt bedoeld dat kredietgevers in de zin van de thans nog 
geldende wetten de hier bedoelde activiteiten uitoefenden krachtens een 
ingevolge één van die wetten verleende vergunning of ontheffing, dan wel 
ingevolge een vrijstelling die krachtens de betrokken wet voor hen gold. 
Gedurende deze termijn geldt hoofdstuk II niet voor de betrokkenen. 
Indien binnen die termijn een aanvraag wordt ontvangen blijft hoofdstuk II 
buiten toepassing totdat onherroepelijk op de aanvraag is beslist, dus 
eventueel ook gedurende de periode welke gemoeid is met de behandeling 
van een beroep dat is ingesteld tegen het afwijzen van de aanvraag. 

Voor die gevallen waarin de betrokkene met het oog op de bovenbedoelde 
werkzaamheid reeds in het bezit was van een vergunning om op te treden 
als kredietinstelling in de zin van de WTK is voorts bepaald dat de 
vergunning ten aanzien van de voortzetting van die werkzaamheid wordt 
verleend. In het algemeen deel, onder 4.1.1.1, is dit reeds toegelicht. 

Het derde lid voorziet erin dat waarschuwingen (WAS) en schriftelijke 
aanwijzingen (WCGK) die voor het in werking treden van de WCK zijn 
gegeven meetellen voor de toepassing van de bepalingen die artikel 17, 
eerste lid, onder b en c, inhoudt ten aanzien van wijziging of intrekking 
van een vergunning. Dit lijkt gerechtvaardigd en gewenst nu de gronden 
welke tot het geven van een zodanige waarschuwing of aanwijzing 
kunnen leiden inhoudelijk nauw overeenkomen met de bepalingen van 
artikel 1 6 WCK aangaande de aanwijzing. Artikel 1 7, eerste lid, onder b, 
spreekt overigens van het onherroepelijk worden van een aanwijzing. 
Reeds lopende beroepsprocedures ter zake blijven hun belang dus 
behouden voor de appellant. 

Het vierde en vijfde lid houden de overgangsregeling in betreffende de 
privaatrechtelijke bepalingen van de wet. Ten aanzien van de toepasselijk-
heid van de bepalingen van hoofdstuk IV van deze wet op krediettransacties, 
die aangegaan zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, is 
een genuanceerd stelsel van overgangsbepalingen ontworpen. Enerzijds 
dient ten aanzien van de bedoelde overeenkomsten het voor dat tijdstip 
geldende regime zoveel mogelijk te worden geëerbiedigd, ten einde 
partijen niet voor (juridische) problemen te stellen. Anderzijds achten wij 
het, gezien de lange looptijd van veel kredieten, niet aanvaardbaar dat de 
nieuwe wet daarvoor in het geheel niet zou gaan gelden. Doorlopende 
krediettransacties hebben vaak een looptijd van tien jaar of langer. 

In de onderhavige leden is in de eerste plaats bepaald dat de artikelen 
van de afdelingen 1 en 4 van hoofdstuk IV niet van toepassing zijn op 
overeenkomsten met een bepaalde looptijd die zijn aangegaan voor de 
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inwerkingtreding van de wet. De eerste afdeling (de artikelen 30 tot en 
met 32) heeft betrekking op het aangaan van de overeenkomst. Wij 
menen dat het niet gewenst is dat deze bepalingen van de nieuwe wet 
van toepassing zouden zijn op reeds eerder aangegane overeenkomsten. 
Dit zou in feite terugwerkende kracht aan de wet verlenen, waardoor voor 
de kredietgever onevenredig zware lasten veroorzaakt zouden worden, 
bijvoorbeeld in verband met de noodzaak bestaande akten aan te passen. 
De vierde afdeling van hoofdstuk IV, betreffende eigendomsvoorbehoud 
en eigendomsoverdracht tot zekerheid (de artikelen 40 tot en met 42), is 
evenmin van toepassing verklaard op bovenbedoelde lopende contracten, 
aangezien de regeling van deze zakelijke zekerheden in een aantal 
opzichten afwijkt van het thans geldende regime en de huidige praktijk. Er 
zouden zich tal van juridische vragen voordoen als het regime tijdens de 
looptijd verandering zou ondergaan. 

Voor de bedingen die in de tweede afdeling van hoofdstuk IV (artikel 
33) nietig worden verklaard is in het algemeen gekozen voor eerbiedigende 
werking: zij blijven bij eerder aangegane krediettransacties met een 
bepaalde looptijd toegestaan en de kredietgever kan op deze bedingen 
een beroep blijven doen, voor zover het voorheen geldende regime zich 
daartegen niet verzet. Alleen artikel 33, onder a, geldt, nu daarvoor niet 
anders is bepaald, ook voor lopende overeenkomsten. Eenzijdige verzwa-
ring van de verplichtingen van de kredietnemer kan een zo onereuze 
werking hebben, dat wij menen dat van een eventuele bevoegdheid 
daartoe geen gebruik mag worden gemaakt na de inwerkingtreding van 
de WCK. Niet aannemelijk is dat deze bevoegdheid voor een kredietgever 
een essentieel onderdeel van de overeenkomst is, zonder welke hij deze 
niet zou zijn aangegaan. In de voorgestelde opzet is het moment van het 
feitelijk uitoefenen van deze bevoegdheid beslissend voor de geldigheid 
ervan. 

Voor wat betreft de maximaal toelaatbare kredietvergoeding (afdeling 
3) is een onderscheid gemaakt tussen lopende kredieten met een vaste 
en die met een variabele kredietvergoeding. De eerste worden - indien zij 
een bepaalde looptijd hebben - ongemoeid gelaten, ook al zou de 
kredietvergoeding het nieuw vast te stellen maximumtarief te boven 
gaan. Krediettransacties met een variabele rente moeten onmiddellijk 
vanaf de inwerkingtredingsdatum voldoen aan het alsdan geldende 
maximumtarief. Deze ingreep is geoorloofd omdat de variabele krediet-
vergoeding in het algemeen ver onder het huidige tarief blijft. Bovendien 
wordt het maximum onder de WCK nog iets verhoogd, zodat hier geen 
problemen te verwachten zijn. 

Ook de artikelen 38 en 39 van deze afdeling kunnen zonder bezwaar op 
lopende contracten worden toegepast. De kredietgever mag de in artikel 
38 omschreven handelingen, te weten het aannemen van girale betaal-
middelen als daar omschreven, onderscheidenlijk het uitgeven van 
wissels en dergelijke, niet meer verrichten zodra de wet in werking is 
getreden. Het rekeningoverzicht, het afschrift en de afrekening als 
bedoeld in artikel 39 kunnen zonder al te veel belasting voor de kredietgever 
worden verstrekt onder het regime van de WCK. 

De artikelen van de vijfde afdeling (artikelen 43 en 44) tenslotte zijn, 
met uitzondering van het tweede lid van artikel 43, niet van toepassing op 
reeds afgesloten contracten met een bepaalde looptijd. Bedoelde 
uitzondering is gerechtvaardigd omdat artikel 43, tweede lid, een 
algemeen billijkheidsvoorschrift inhoudt, tegen de toepassing waarvan 
zich geen redelijk kredietgeversbelang verzet. 

Zoals eerder opgemerkt achten wij het niet acceptabel dat doorlopende 
kredieten tot in lengte van dagen buiten de werking van de WCK zouden 
blijven. Daarom is voorts bepaald dat ten aanzien van kredieten met een 
onbepaalde looptijd, die zijn aangegaan voor het tijdstip van in werking 
treden van de WCK, de bepalingen die geheel of gedeeltelijk buiten 
toepassing blijven voor kredieten met een bepaalde looptijd, drie jaar na 
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de inwerkingtreding van de WCK van toepassing worden. Genoemde 
periode lijkt enerzijds lang genoeg om de kredietgevers een redelijke 
termijn te geven om hun contracten aan te passen en doet anderzijds de 
consument binnen afzienbare tijd de bescherming van deze wet ter zake 
deelachtig worden. 

Het zesde lid voorkomt dat in het kader van de Colportagewet een 
inschrijving als goederenkredietcolporteur geweigerd zou moeten worden 
wegens het ontbreken van een WCK-vergunning in gevallen waarin een 
zodanige vergunning nog niet aan de orde is op grond van het bepaalde 
in het tweede lid van dit artikel. 

Artikel 70 maakt het mogelijk dat de Adviescommissie consumenten-
krediet reeds kan adviseren over ontwerp-uitvoeringsmaatregelen, 
voordat de WCK (voor het overige) in werking treedt. Het tijdstip van 
inwerkingtreding van de WCK dient immers samen te vallen met dat van 
inwerkingtreding van een aantal cruciale uitvoeringsmaatregelen, 
bijvoorbeeld die inzake het vergunningstelsel en het maximumtarief. Voor 
zover elders in de wet, met name in artikel 69, sprake is van het tijdstip 
van in werking treden van de wet, wordt daar uiteraard gedoeld op de 
WCK, met uitzondering van hoofdstuk VII. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
A. J. Evenhuis 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 

De Minister van Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 
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BIJLAGE Dereguleringstoets 

In het algemeen is bij de beoordeling van het wetsvoorstel vanuit een 
oogpunt van terughoudendheid met regelgeving van belang, dat in een 
eerdere fase een ambtelijk voorontwerp voor de WCK op deregulerings-
aspecten is getoetst door de interdepartementale werkgroep deregulering 
regelgeving sociaal-economische ordening en kwaliteitsbevordering, ook 
wel de werkgroep-Nicaise genoemd. De aanbevelingen van de werkgroep 
strekten tot bijstelling van dat ambtelijk voorontwerp. Het kabinet nam 
deze aanbevelingen over (kamerstukken II 1983/84, 17 931, nrs. 10 en 
11) en deze zijn in het onderhavige wetsvoorstel verwerkt. Een uiteenzetting 
dienaangaande is opgenomen in de memorie van toelichting, onder 3.2. 

In het onderstaande overzicht is aangegeven op welke wijze voor het 
overige gevolg is gegeven aan de aanwijzingen van de minister-president 
van 16 januari 1985 (Stcrt. 18) inzake de toetsing van ontwerpen van wet 
en van algemene maatregel van bestuur. 

Vragen Omschrijving Relevante onderdelen m.v.t./nadere opmerkingen 

1 — beschrijving beleidsterrein 1.2. Het voorstel heeft betrekking op alle krediet-
verlening aan de consument tot f 40 000. Daar-
enboven op alle kredietverlening aan de consu-
ment voor wat een bepaald voorlichtingsaspect 
betreft (te weten: het vermelden van het effec-
tief kredietverleningspercentage op jaarbasis). 
Uitgezonderd van het voorstel zijn hypothecaire 
kredietverlening (vooralsnog) >;n enige specifieke 
vormen van kredietverlening (4.1.2.3 onder-
scheidenlijk 4.1.2.9). 

— noodzaak ingrijpen hoofdstuk 2; kort samengevat in 2.1.4. 
— internationale regelingen 1.1.6 

2 Bestaande regelingen 
— doelstellingen 1.1.2 tot en met 1.1.5 
— werkingssfeer 2.1.3 
— organen 2.1.2 
— tekortkomingen 2.1 
— zelfregulering 4.2.2.2 

3 Centralisatie niet van toepassing 
— lagere overheden (gemeen-
ten) 4.1.1.2 
— zelfregulering 3.2, 4.1.2.3, 4.2.2.2 

4 Doelstellingen 3.1. Kort samengevat: harmonisatie van 
bestaande wetgeving en het scheppen van een 
kader waarbinnen kredietgevers verantwoord 
op de markt opereren en bewerkstelligen dat 
consumenten, geruggesteund door goede infor-
matie.op redelijke voorwaarden krediet kunnen 
opnemen. 

— ti jdeli jkheid niet van toepassing. 

5 Werkingssfeer 
— object 4.1.2 
— subject 4.1.1 
— plaats Afgezien van artikel 40 — zie de artikelsgewijze 

toelichting daarop — is de werkingssfeer van de 
wet beperkt tot Nederland. 

6 Samenhang/overlappingen 4.4.5. Zie laatste alinea van 4.8.1 over de regels 
die van toepassing zijn op civielrechtelijke 
procedures ingevolge de WCK. 

7 Delegatie Normstelling in de wet zelf: artikelen 3, derde 
lid, 26.. 27, tweede l id, 28, derde l id, 32, tweede 
l id, 35, 39, eerste l id; 
Normstelling gedelegeerd: 
artikelen 1, onder a, 2 en 3\ 4, eerste l id, 
onder a en e, 10, eerste en tweede lid, 20, tweede 
lid, 22, tweede l id, 24, tweede l id, 25, eerste l id, 
30, derde l id, onder f, 46, eerste l id, onder d , 
en tweede l id, 54, 6 1 , eerste en tweede l id. 
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Vragen Omschrijving Relevante onderdelen m.v.t./nadere opmerkingen 

Kenbaarheid voor justitiabelen niet van toepassing 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Openbare lichamen 
Privaatrechtelijke lichamen 

Lagere overheden 

Te hanteren bestuursinstru-
menten en bestuurlijk toezicht 

Neveneffecten 

Bestuurlijke lasten 
a. uitvoering 

b. procedurele voorschriften 

c. toezicht 

Verdeling van de lastendruk 

Personele consequenties 

Handhaving 

Rechtsbescherming 

Handhaving 
Bestuurlijke handhaving 
Justitiële handhaving 

Sociaal-economische ont-
wikkeling 

4.2.1,4.2.2 
Het Bureau Krediet-Registratie (BKR) verzorgt 
de kredietregistratie, waar met name de artikelen 
14, tweede l id, en 28. tweede l id, betrekking 
op hebben. Zie 1.2.4, alsmede 4.3.3.3. 
4.1.1.2 

4.1.2.5, 4.2. In artikel 6 en 7, derde l id, is 
voorzien in bestuurlijk toezicht door GS op de 
besluiten van de gemeenteraad inzake GKB'S. 

niet van toepassing 

Het ontwerpen van de uitvoeringsregelingen 
zal nog een aanzienlijke inspanning van met name 
het Ministerie van Economische Zaken vergen. 
Deze kan overigens naar verwachting met de 
huidige bezetting worden opgevangen. 
Na het tot stand komen van de (belangrijkste) 
uitvoeringsregels zal echter sprake zijn van een 
vermindering van de bestuurlijke lasten ten 
opzichte van de huidige situatie, die geschetst 
is in 2.1.2.2. 
Voor wat betreft de advisering is er een stroom-
lijning, doordat de taak van de Commissie 
Uitvoeringsvoorschriften WAS, welke thans 
door de CCA van de SER wordt vervuld, alsmede 
die van de Commissie WCGK, wordt overgeno-
men door één nieuwe commissie (4.7). 
Doordat de WCK een groter bereik heeft dan 
de WAS en de WCGK te zamen, zal sprake zijn 
van een vergroting van de met het toezicht 
gemoeide bestuurlijke lasten (4.2.2). De onder 
a aangeduide vereenvoudiging van de wetgeving 
levert echter een beperking van lasten op 
(2.1.2.2). 

De lasten drukken in het algemeen op de cen-
trale overheid, met uitzondering van het opstel-
len van reglementen voor en het houden van 
toezicht op de GKB's (4.1,1.2). waarbij zich 
overigens geen wijziging ten opzichte van de 
huidige situatie voordoet. 

Deze gevolgen worden binnen Economische 
Zaken en de Economische Controledienst 
opgevangen. Beleidsafdeling Welzijn, Vo!ks-
gezondheid en Cultuur (uitvoering WCGK) 
is al overgegaan naar Economische Zaken. 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.5, 4.8. De WCK kent, 
evenals de WAS en de WCGK, zowel privaat-
rechtelijke, administratiefrechtelijke als straf-
rechtelijke sancties (economische delicten). 

4.8. Beroep staat open bij het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven. 

In het algemeen zij verwezen naar punt 12. 
4 .2 .2 ,4 .8 .1 . 
Er wordt geen beduidende toename van het 
aantal strafzaken en administratieve beroeps-
procedures in vergelijking tot het (beperkte) 
aantal ingevolge WAS en WCGK verwacht. 
Zie voorts 4.5.1 en 4.8.2. 

3.1, 3.2. In sociaal-economisch opzicht zal het 
wetsvoorstel naar verwachting geen nieuwe 
ontwikkelingen in gang zetten. De huidige 
ordening van de marktsituatie wordt voort-
gezet, waarbij voor een deel van de markt 
(WTK-instellingen) informele regels en afspraken 
worden vervangen door wetteli jke regelingen. 
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Vragen Omschrijving Relevante onderdelen m.v.t./nadere opmerkingen 

19 Heffingen en dergelijke De WCK kent enkele retributies van beperkte 
omvang: voor de kosten van behandeling van 
vergunningaanvragen (artikel 10, tweede lid) en 
voor verstrekkingen uit het register (artikel 22, 
tweede lid). 

20 a. Administratieve verplich- Art ikel 24, eerste l id, verplicht kredietgevers 
tingen een jaarlijkse opgave van gegevens aangaande 

zijn bedrijfs- of beroepsuitoefening aan de 
minister te doen. Uit de memorie van toelichting, 
onder 4.2.4, bl i jkt dat gestreefd is naar beperking 
van deze verplichtingen tot het strikt noodzake-
lijke. 

b. Deskundigen niet van toepassing. 
c. Fin. lastenverzwaring In verband met de administratieve verplichtingen 

kunnen, met name voor kredietgevers die thans 
onder de WAS vallen, alsmede de WTK-instel-
lingen, in beperkte mate extra financiële lasten 
optreden. 

21 Besluitvormingsproces In onderdeel 2.1.3.3 is beschreven dat de huidige 
Organisatie wetteli jke constellatie met name voor de organi-
Bedrijfsvoering satie en de bedrijfsvoering van kredietgevers 

problemen oplevert. 
Door het stelsel van de WCK worden deze 
ondervangen. 

Marktpositie 4.4.3 
Beloningsstructuur niet van toepassing 

22/23 In het kader van de werkgroep-Nicaise en de aan-
sluitende standpuntbepaling door het kabinet 
zijn (voor- en nadelen van) verschillende varianten 
overwogen, zoals uitdrukkel i jk bl i jkt uit het 
rapport van de werkgroep. 
Ten aanzien van de gemeentelijke kredietbanken 
hield het voorontwerp een andere opzet in, welke 
naar aanleiding van de adviezen is verlaten (zie 
4.1.1.2). 
Ook met betrekking tot hypothecair krediet 
werd in het voorontwerp een andere benadering 
gevolgd, die een verdergaande regulering inhield; 
zie 4.1.2.3. 
Ten aanzien van de kredietbemiddelaars heeft 
naar aanleiding van de adviezen een nadere over-
weging van de variant van een vorm van regis-
tratie plaatsgevonden; zie 4.3.2. 

Lijst van afkortingen 

Arob: Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
BKR: Stichting Bureau Kredietregistratie 
BW: Burgerlijk Wetboek 
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek 
CCA: Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de Sociaal-

Economische Raad 
Commissie 
WCGK: Commissie Wet op het consumptief geldkrediet 
CVBB; College van Beroep voor het bedrijfsleven 
DNB; De Nederlandsche Bank N.V. 
ECD: Economische Controledienst 
EEG: Europese Economische Gemeenschap 
GKB: gemeentelijke kredietbank 
HR: Hoge Raad 
NIBUD: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
NJ: Nederlandse Jurisprudentie 
N V V K : Nederlandse Vereniging voor Volkskredietwezen 
PbEG: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
Rv: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
SER: Sociaal-Economische Raad 
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Stb.: Staatsblad 
Stcrt.: Nederlandse Staatscourant 
SWOKA: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Consumentenaangelegenheden 
V F N : Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
WAS: Wet op het afbetalingsstelsel 1961 
WCGK: Wet op het consumptief geldkrediet 
WCK: (voorstel van) Wet op het consumentenkrediet 
WVS: Wetboek van Strafrecht 
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