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I ALGEMEEN 

1. Voorgeschiedenis 

Met genoegen hadden de leden van de CD.A-fract ie kennis genomen 
van het onderhavige wetsvoorstel. Reeds bij de beraadslaging over de 
Wet op het consumptief geldkrediet hadden zij gewezen op het onhoudbare 
van de ondoorzichtige situatie van de verschillende wettelijke regimes 
voor het verlenen en verkrijgen van een consumptief geldkrediet. Het 
moest helaas toch nog ruim tien jaren duren, voordat dit geïntegreerd 
wettelijk kader kon worden aangeboden. Met het amenderen van einddata 
van de Wet op het consumptief geldkrediet hadden de leden van deze 
fractie gepoogd de regering onder een tijdslimiet te stellen. Wanneer de 
schriftelijke behandeling van onderhavig wetsvoorstel ook van de zijde 
van de regering vlot zal verlopen, zal bij het verstrijken van de op voorstel 
van de C.D.A. fractie destijds geamendeerde werkingsduur van de 
WCGK, de nieuwe wet kunnen ingaan. De leden van deze fractie waren 
benieuwd te vernemen of ook de regering deze inzet heeft. 

De regering maakt in de memorie van toelichting nog eens melding van 
het niet in werking treden van de wijzigingswet consumptief geldkrediet 
(Stb. 297, 1983), die beoogt nadere regels te stellen aan kredietbemid-
deling en schuldbemiddeling. Deze leden moesten tot hun leedwezen 
constateren dat de regering nu zeer talmt met de afhandeling van het 
aanhangige wijzigingsvoorstel (19460). Zij wensten te vernemen of de 
regering van plan is genoemde wetgeving wel af te handelen. 

Het zo lang uitblijven van het onderhavig wetsvoorstel heeft de leden 
van de C.D.A.-fractie in het verleden ontstemd. Nu wensten zij te erkennen 
dat de wijze van voorbereiding zeer zorgvuldig is geweest en daardoor 
wellicht ook geleid heeft tot een brede consensus over de hoofdlijnen van 
het wetsvoorstel. Ook voor de wijze waarop adviezen en commentaren, 
die ingebracht zijn naar aanleiding van het voorontwerp van wet, zijn 
verwerkt, hadden deze leden waardering. Met veel genoegen hadden 
deze leden ook kennis genomen van de memorie van toelichting. Bijzonder 
aardig daarbij was het gepresenteerde historisch overzicht. Dat gezegd 
zijnde, hadden deze leden toch nog enige vragen te stellen en kritische 
kanttekeningen te plaatsen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het wetsvoorstel consumentenkrediet, waar zij reeds 
geruime tijd reikhalzend naar hadden uitgekeken. 

De leden behorend tot de V.V.D.-fractie waren er zeer verheugd over 
dat onder verantwoordelijkheid van het huidige kabinet eindelijk het 
onderhavige wetsvoorstel naar de Kamer was gestuurd. Zij memoreerden 
dat de voorbereiding wel erg lang had geduurd en dat als gevolg daarvan 
de Wet op het consumptief geldkrediet (WCGK) zelfs drie maal moest 
worden verlengd. Geen toonbeeld van slagvaardigheid! 

De leden van de D66-fractie hadden verheugd kennis genomen van de 
indiening van dit wetsvoorstel. Deze leden betreurden het dat de indiening 
zo lang op zich had laten wachten. Reeds een jaar of zes geleden immers 
werd reeds de wenselijkheid van nieuwe wetgeving algemeen aanvaard. 
De leden van de D66-fractie hadden telkens slechts node ingestemd met 
de als gevolg van het uitstel telkens opnieuw noodzakelijke verlenging 
van de WCGK. Zij spraken dan ook de wens uit te komen tot een spoedige 
afhandeling van de nieuwe wet en vroegen de regering wanneer de wet 
wat haar betreft in werking moet treden. 

In dit licht betreurden deze leden het dat de dereguleringstoetsing ook 
hier tot vertraging had geleid, zoals dit ook op andere terreinen van 
consumentenwetgeving het geval is. Te wijzen valt op de Wet Algemene 
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Voorwaarden, waarvan de invoering als onderdeel van het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek nog vele jaren op zich zal laten wachten. Ook de consumenten 
koop is nog steeds niet geregeld. Het heroverwegen van (nieuwe) 
regelgeving kon bij de genoemde leden in het algemeen rekenen op een 
positieve benadering, vooral als daarmee overbodige of nodeloos 
ingewikkelde regels worden voorkomen of ingetrokken. Ten aanzien van 
het consumentenrecht waren deze leden echter van oordeel dat liever 
vandaag dan morgen een volwaardige wetgeving tot stand dient te 
komen op dit nog onderontwikkelde terrein. Juist in een tijdperk van 
deregulering in de regelgeving en een grotere vrijheid in het economisch 
handelen is het van het grootste belang om de positie van de vrager, dus 
van de consument als zwakkere en veelal afhankelijke marktpartij, zo 
sterk mogelijk te maken. 

In woorden heeft het kabinet dat erkend, gezien de regeringsverklaring 
van het eerste kabinet-Lubbers, in daden is een aantal waardevolle jaren 
verloren gegaan, goeddeels als gevolg van de dereguleringsoperatie. 

De leden van de P.P.R.fractie spraken hun erkentelijkheid uit voor de 
uitgebreide en nauwgezette toelichting op het wetsvoorstel. Wel waren 
zij van mening dat vanuit maatschappelijk oogpunt de voorbereiding van 
het wetsvoorstel onverantwoord lang heeft geduurd. De economische 
recessie met de vaak vergaande gevolgen voor de bestedingsmogelijkhe-
den van huishoudens heeft tot een explosieve groei van betalingsachter-
standen en problematische schuldsituaties geleid. Een krachtige en 
doorzichtige regelgeving op het volledige terrein van de kredietverstrekking 
aan consumenten had naar de mening van deze leden ongetwijfeld veel 
financiële ellende kunnen voorkomen. 

De leden van de P.P.R. fractie verzochten de regering een opsomming 
te geven van alle instanties aan wie het voorontwerp voor commentaar en 
advies is toegezonden. Zij hadden namelijk de indruk dat de inbreng 
vanuit de invalshoek en de belangenbehartiging van de consumenten 
alleen is gebeurd door de consumentenleden in de Commissie voor 
Consumentenaangelegenheden van de SER. Is deze indruk juist? 

Het lid van de R.P.F, fractie constateerde met instemming dat de Wet 
op het consumentenkrediet naar alle waarschijnlijkheid op een groot 
maatschappelijk draagvlak kan rekenen. 

2. De EEG-richtlijn 

Na de aanbieding van het onderhavige wetsvoorstel heeft de EG een 
richtlijn met betrekking tot het consumentenkrediet uitgebracht. De leden 
van de CD.A-fractie waren benieuwd naar de consequenties van deze 
richtlijn voor het wetsvoorstel. Het leek deze leden zeer praktisch wanneer 
de regering een vergelijkend overzicht zou willen geven tussen genoemde 
richtlijn en het wetsvoorstel. Daar waar het voorstel afwijkt van de 
richtlijn, hoorden zij gaarne de argumentatie. 

Een van de argumenten voor de lange voorbereidingstijd was, zo 
constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie, de totstandkoming van 
een Europese richtlijn terzake. Het had deze leden verbaasd dat niet in 
het voorstel van wet - ingediend in november 1986 - vooruitlopend op de 
richtlijn waarover in december 1986 overeenstemming is bereikt, 
rekening is gehouden met de richtlijn. Zij doelden hierbij niet alleen op de 
vast te stellen hoogte van het maximumbedrag, waarvan inmiddels een 
wijziging is aangekondigd, maar ook op de uitwerking van bepalingen, 
zoals die waarbij de consument, bij wanprestatie door een goederenleve-
rancier, rechten kan doen gelden jegens de financier die voor de verstrek-
king van krediet een samenwerkingsverband heeft met de goederenleve-
rancier. 
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De leden van de D66-fractie waren niet gelukkig met het standpunt van 
de regering dat een Europese ontwerprichtli jn niet behoeft te worden 
nagevolgd omdat deze nog slechts een ontwerp-richtlijn is. Formeel 
gesproken is dit natuurlijk het geval, doch deze leden misten een inhou-
delijke uiteenzetting waarom sommige onderdelen van de richtlijn niet 
waren gevolgd, en andere wel. Zij zouden daar later in dit verslag op 
terugkomen, maar wilden reeds nu vastellen dat een dergelijke, minima-
listische benadering van Europese richtlijnen niet hun instemming had. 
Overigens is de richtlijn inmiddels aangenomen. Welke aanpassingen 
dient de wet ten gevolge daarvan te ondergaan? 

Met het oog op de beoordeling van de verhouding van het wetsvoorstel 
met de Europese richtlijn vroegen de leden van de fractie van D66 of 
informatie beschikbaar is over de ontwikkelingen in het consumptief 
krediet in andere landen. De indruk van deze leden was, dat de groei in de 
consumptieve kredietverlening in andere landen reeds veel eerder heeft 
plaatsgevonden. Mogelijk bestaat in die landen dan ook meer ervaring 
met de negatieve verschijnselen rond kredietverlening en zijn sommige 
bepalingen in de richtlijn daaraan ontleend. 

Het lid van de R.P.F.fractie achtte het wenselijk nu al in het wetsvoorstel 
rekening te houden met de EG-richtlijn met betrekking tot deze materie. 
Naar zijn mening zou dit de duidelijkheid voor de burger ten goede 
komen. 

3. De noodzaak van de nieuwe wet 

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven de noodzaak van een 
goede wetgeving op het gebied van het consumentenkrediet. Met het 
kabinet waren zij van oordeel dat de huidige regelgeving niet bijster 
consistent en effectief is. Bovendien erkenden zij dat een effectieve 
wetgeving vanuit het oogpunt van consumentenbescherming noodzakelijk 
is. Bij een ongebreidelde kredietverlening zouden burgers immers in zeer 
ernstige problemen kunnen geraken. 

Deze leden meenden echter dat niet de indruk gewekt moest worden 
dat een wet op het consumentenkrediet - hoe goed ook - het aantal 
problematische schuldposities aanmerkelijk zal verminderen. Probleemsi-
tuaties ontstaan naar hun oordeel voornamelijk door min of meer onver-
wachte/onvoorzienbare oorzaken (werkloosheid, echtscheiding en 
dergelijke) en niet door de kredietverlening als zodanig. Wel erkenden zij 
uiteraard dat de kans op problematische schuldposities is toegenomen 
naarmate het consumentenkrediet een grotere vlucht heeft genomen. In 
dit verband vroegen zij het kabinet om een reactie op het artikel «Neder-
landers lenen te veel en te duur» in Elseviers Magazine van 13 december 
1986. Heeft de hoeveelheid consumentenkrediet in ons land een gelijk-
soortige ontwikkeling doorgemaakt als in de ons omringende landen? Of 
lenen wij relatief meer, zoals het Elsevier artikel suggereert? In dit artikel 
wordt tevens verwezen naar het artikel van Greef en Middel (RU Groningen) 
in Economisch Statistische Berichten, waarin het aantal huishoudens dat 
zo diep in de schulden zit dat ze er niet langer op eigen kracht uitkomen, 
op 150000 is geschat. Is deze schatting realistisch, gelet op de uitkomst 
van het in de memorie van toelichting vermelde SWOKA-onderzoek dat 
spreekt over 54 000 probleemgevallen? Zou dit aantal naar het oordeel 
van het kabinet aanmerkelijk groter zijn indien er in het geheel geen 
wetgeving op het gebied van de consumentenkrediet zou zijn geweest? 
Zou dit aantal aanmerkelijk groter worden indien er sprake zou zijn van 
misbruikwetgeving danwei indien er in het geheel geen wetgeving zou 
komen en het een en ander zou worden overgelaten aan de markt op 
basis van (adequate) zelfregulering van de zijde van de kredietverleners? 
Is een dergelijk aanbod overigens ooit gedaan? Het zo laag mogelijk 
houden van het aantal consumenten met een problematische schuldpositie 
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is toch niet alleen in het (maatschappelijk) belang van de overheid, maar 
toch ook in het (commerciële) belang van de kredietverschaffers? 

De leden van de D66-fractie vonden de huidige, over drie wetten 
versnipperde wetgeving inconsistent, ondoorzichtig, en onvoldoende 
effectief in de bescherming van de consument, met name door de 
uitwijkmogelijkheden naar een kredietvorm onder een andere wet, die 
kredietgevers veelal naar believen kunnen benutten. Deze leden wilden 
overigens daarmee geen negatief oordeel uitspreken over het merendeel 
van de kredietverstrekkers. 

Een goede en effectieve bescherming van de consument, die een lening 
afsluit, op afbetaling koopt of op andere wijze financiële verplichtingen 
naar de toekomst verschuift, werd door deze leden van groot belang 
geacht. Duidelijke wettelijke regels voor kredietgevers, een welomschreven 
informatieplicht in de richting van de consument en een regulering van 
het acceptatiebeleid kunnen - onder behoud van de eigen verantwoorde-
lijkheid van consumenten - een rem vormen op het aangaan van onhoud-
bare schuldposities. Bovendien kan een doorzichtiger wetgeving leiden 
tot een meer doorzichtige markt, hetgeen uiteraard een eerste voorwaarde 
is voor verantwoorde consumentenkeuzes, gebaseerd op zo volledig 
mogelijke informatie. 

Met betrekking tot tabel 2 op bladzijde 10 vroegen genoemde leden 
waaruit de plotselinge en niet herhaalde toename van het krediet op 
salarisleningen in 1983 was ontstaan. Is de veronderstelling juist dat dit 
een gevolg is van de ambtenarenstakingen? 

De leden van de S.G.P-fractie namen met gemengde gevoelens kennis 
van het onderhavige voorstel. In algemene zin stonden deze leden niet 
afwijzend tegenover het verschijnsel van kredietverlening in haar diverse 
verschijningsvormen. Wel achtten zij een adequate regulering van 
overheidswege nuttig en noodzakelijk ter bescherming van zowel producent 
als consument. Hierbij viel naar hun mening met name te denken aan de 
inperking van ongebreidelde consumptiedrift, welke niet zelden resulteert 
in overkreditering. Naar de mening van deze leden behoorde het tot de 
taak van de overheid om de ongebondenheid van de mens ook in het 
economisch leven te beteugelen, in die zin dat door het stellen van 
randvoorwaarden misbruik en andere onwenselijke ontwikkelingen 
worden bestreden, zonder nochtans de vrijheid van handelen en het 
particuliere initiatief onnodig te remmen. 

Deze leden hadden de indruk dat het wetsvoorstel niet in alle opzichten 
met dit uitgangspunt overeenstemt. Zagen zij dat goed? In het bijzonder 
vroegen zij aandacht voor de wenselijkheid dat bescherming wordt 
geboden aan de zwakken in de samenleving. Soms kan het zelfs geboden 
zijn om een zwakke partij tegen zichzelf te beschermen. De leden van de 
S.G.P.-fractie dachten hierbij in concreto aan de consument die zich laat 
verleiden tot een consumptiepatroon dat uitstijgt boven zijn financiële 
draagvlak. Dat producenten en uiteindelijk de samenleving hiervan de 
kosten moeten dragen, is evident. Zien de bewindslieden hier een taak 
liggen of gaan zij van de gedachte uit dat de mens mondig is en daarom 
zijn eigen verantwoordelijkheid maar moet dragen? 

De wijze waarop het bedrijfsleven in sommige gevallen het reclame-
middel hanteert - verwezen zij bij voorbeeld naar de zogeheten prijzen-
festivals waarin op een suggestieve wijze wordt geappelleerd aan de 
algemeen menselijke eigenschap van de hebzucht - konden deze leden 
niet plaatsen in hun visie op de verantwoordelijkheid die alle burgers, 
groepen van burgers, ondernemers en hun cliënten tegenover elkaar 
hebben. Zijn de bewindslieden ook van mening dat het hoog tijd wordt 
aan de hier gehekelde praktijken zoveel mogelijk een halt toe te roepen? 
Hoewel de hier aan het woord zijnde leden erkenden dat de verschillende 
vormen van consumentenkrediet een rol van betekenis spelen in het 
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economische leven, vroegen zij zich wel af of daarmede toch niet te veel 
voedsel gegeven wordt aan het in onze samenleving steeds dominanter 
wordende cultuurpatroon waarin een toenemend accent op de materiële 
waarden valt te onderkennen. Naar hun overtuiging zou ons volk er baat 
bij hebben wanneer meer geleefd werd naar het adagium: De mens zal bij 
brood allen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God 
uitgaat. Zijn de bewindslieden bereid ook deze notie in hun beleid te 
betrekken? 

Daarmee wilden de leden van de S.G.P. fractie overigens niet gezegd 
hebben dat zij zich kantten tegen elk gebruik van consumptief krediet. Zij 
wilden de bewindslieden deelgenoot maken van hun zorgen, doch hadden 
er ook oog voor dat zo'n kredietverlening nodig kan zijn om de burgers 
met lage inkomens toch op redelijke wijze aan de bevrediging van 
duurzame levensbehoeften te helpen. 

De leden hier aan het woord hadden de indruk dat de grote groei van 
de consumentenkredieten wel eens te maken kon hebben met het 
gegeven dat onze economie een wegwerpeconomie is geworden. Het 
creëren van een vervangingsvraag kan er dan huns inziens gemakkelijk 
toe leiden dat wordt gegrepen naar het instrument van eerst kopen, dan 
sparen, dat het wezen vormt van het consumentenkrediet. Reeds verschei-
dene keren hadden deze leden, mede gezien het feit dat de mens 
verantwoord dient om te gaan met de schaarse hulpbronnen, ervoor 
gepleit het produktieapparaat zodanig te herstructureren, dat het accent 
komt te liggen op een zogenaamde reparatie-economie. Naar hun mening 
zou dat mede een versterking kunnen betekenen van de werkgelegenheid 
in de dienstverlenende bedrijven (ambacht en horecabedrijven), waardoor 
langs die weg wellicht een grotere bijdrage aan de werkgelegenheid 
wordt geleverd, dan het verlies van arbeid in veelal hoog geautomatiseerde 
bedrijven. 

Deze leden vroegen dan ook de bewindslieden hun beredeneerde visie 
op dit voorstel te geven, waaraan zij toevoegden dat zo'n omschakeling 
uiteraard de nodige tijd zal kosten. Als maar eerst de wissel naar dat 
spoor zou zijn omgezet, zou er veel gewonnen zijn. 

De leden hier aan het woord vroegen voorts of hun indruk juist was, 
gezien het feit dat het wetsvoorstel dergelijke keuzen niet maakt en alleen 
poogt te komen tot ordelijk economisch verkeer door het stellen van 
voorwaarden, dat eigenlijk alleen maar de uitwassen worden bestreden. 
Of is het kabinet van mening dat ook in de door deze leden voorgestane 
reparatie-economie ruimte en plaats is voor het fenomeen van consu-
mentenkrediet? 

De P.P.R. fractie merkte op dat de beoordeling door het kabinet van 
problematische schuldsituaties is gebaseerd op onderzoeksgegevens van 
zeven jaar geleden. Inmiddels is de omvang van dit probleem enorm 
toegenomen. De leden van deze fractie verzochten het kabinet een 
nadere toelichting te geven over de plaats en de functie van dit wetsvoorstel 
binnen het geheel aan schuldsituaties die zich kunnen voordoen, zoals 
huur- en energierekeningschuld, belastingschuld en dergelijke. Vindt de 
regering de in paragraaf 2.2.5. genoemde maatregelen, gezien in het licht 
van meer recente (lopende) onderzoeken, voldoende om de mate waarin 
zich problematische schuldsituaties voordoen aanzienlijk te verminderen? 

Voorts vroegen de leden van de PPR.fract ie welke attitudewijziging 
naar de mening van de regering bevorderd zou moeten worden (bladzijde 
26 memorie van toelichting). 

Het lid van de GPV. fractie meende dat met dit wetsvoorstel een flinke 
stap vooruit kon worden gedaan op de weg naar een geïntegreerde 
wetgeving inzake de bedrijfsmatige kredietverlening. De thans bestaande 
verschillende wettelijke regelingen kennen doublures en lacunes. Het 
vervangen van de naast elkaar bestaande wetten door één wet is dan ook 
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een belangrijke verbetering uit het oogpunt van deregulering. Het is zeker 
van belang dat ook bij de vormgeving van dit nieuwe wetsvoorstel 
voortdurend is gelet op de wenselijkheid van regulering op zo laag 
mogelijk niveau, maar dat mag toch niet leiden tot een onvoldoende 
bescherming van de consument. Dit lid meende dat het belang van 
deregulering hier en daar wat sterk prevaleerde boven het belang van 
consumentenbescherming. Ondanks de reeds bestaande consumenten-
bescherming in de vigerende wetgeving komen schrijnende situaties van 
overkreditering nog steeds veel voor. Teveel naar het oordeel van dit lid. 
Daarom is er veel voor te zeggen over te gaan tot een uitbreiding van de 
bescherming van de consument. Dit lid dacht daarbij in de eerste plaats 
aan meer voorlichting van overheidswege, met name over de gevolgen 
van overkreditering. De thans lopende doelgerichte campagne over 
alcohol zou daarbij als voorbeeld kunnen dienen. In de tweede plaats zou 
kunnen worden gedacht aan meer voorlichting over de kosten van het 
krediet, met name het doorlopend krediet en het krediet dat postorderbe-
drijven verschaffen. Ook zou kunnen worden gedacht aan een verplichte 
vermelding van de risico's bij het verlenen van consumptief geldkrediet. 
Net zoals bij snoepreclame wordt gewezen op de gevaren voor het gebit, 
en op pakjes sigaretten de bedreiging van de gezondheid wordt vermeld, 
zou in de reclamevoorschriften terzake van kredietverlening een verplichting 
opgenomen kunnen worden de potentiële kredietnemer te waarschuwen 
tegen de ontwrichtende gevolgen van het nemen van te veel krediet. Hoe 
oordelen de bewindslieden over deze suggesties? 

Het lid van de R.P.F, fractie had met grote instemming de inspanningen 
van de regering gevolgd om tot een sluitend en effectief geheel van 
wetgeving op het gebied van de consumptieve kredietverlening te komen. 
De noodzaak om tot regelgeving op dit terrein over te gaan kan zijns 
inziens vanuit verschillende gezichtspunten worden toegelicht. Op de 
eerste plaats staat hierbij het beginsel van waaruit de overheid zich al van 
oudsher met regelgeving terzake heeft beziggehouden: het beschermen 
van de zwakkere tegenover de sterkere. In de tweede plaats past het de 
overheid, aldus het aan het woord zijnde lid, de burger te stimuleren op 
verantwoorde wijze om te gaan met diens geld en goed. De thans nog 
vigerende inmiddels bijzonder ondoorzichtige regelgeving inzake het 
consumptieve geldkrediet maakt dat deze doeleinden niet meer goed te 
verwezenlijken zijn. De verwachting is dat deze sector na enige jaren van 
(geringe) inzinking en stabilisatie tezamen met de aantrekkende economie 
weer zal groeien. Dit maakt een goede regelgeving, die de belangen van 
de betrokkenen op optimale wijze dient, des te noodzakelijker. 

Op bladzijde 16 en verder is een overzicht gegeven van de thans 
geldende regelingen op het gebied van het consumptief geldkrediet. Het 
lid van de R.P.F, fractie sprak zijn waardering uit voor dit verduidelijkende 
overzicht. Hij achtte het echter een gemis dat in dit overzicht de voorge-
stelde bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) niet zijn 
opgenomen, opdat een goede vergelijking tussen oude en nieuwe 
wetgeving mogelijk is. Graag zag hij een dergelijk overzicht tegemoet. 

Naast het beïnvloeden van het acceptatiebeleid der kredietgevers door 
middel van het onderhavige wetsvoorstel, is de eerste ondertekenaar 
voornemens de houding van de consument jegens het nemen van krediet 
te beïnvloeden, zo merkte het lid van de R.P.F, fractie op. Ofschoon 
buiten het eigenlijke bestek van het wetsvoorstel vallend, stelde hij voor 
alle duidelijkheid een overzicht op prijs van de maatregelen die in de sfeer 
van het algemene consumentenbeleid genomen zijn met betrekking tot 
deze materie. 

De reële toename van het volume in de kredietverlening wordt, aldus 
de indieners, in de hand gewerkt door de veranderde houding van de 
consument jegens het opnemen van krediet. Deze opmerking riep bij het 
lid van de R.P.F.-fractie de vraag op of de overheid deze houding door 
middel van het fiscale regime bewust in die richting heeft willen sturen. 
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Hoe ligt de prijsverhouding tussen sparen en lenen in de huidige situatie? 
Is het wel wenselijk, wanneer het in algemene zin de bedoeling van het 
kabinet is de consument te laten bezinnen eer hij begint (aan het opnemen 
van krediet), dat deze stimulans in de belastingsfeer blijft voortbestaan? 
Dit lid ontving graag een uiteenzetting van beleid en voornemens van de 
regering terzake. 

4. Algemene aspecten van dit wetsvoorstel 

De leden van de CDA. f rac t i e waren het eens met de doelstellingen 
van het wetsvoorstel, waar gepoogd is om een optimale bescherming 
voor de consument te verkrijgen. Het streven naar een maximale bescher-
ming zou, zo meenden deze leden, kunnen leiden tot onwerkbaarheid 
vanwege de onmogelijkheid van beheersing van de uitvoeringstechnische 
aspecten. De regering heeft, zo mochten zij concluderen, op hoofdlijnen 
een overzichtelijke wetgeving neergelegd. 

De leden van de V.V.D.fractie hadden kennis genomen van de hoofdlij-
nen van het wetsvoorstel, dat de huidige Wet op het Afbetalingsstelsel 
(WAS) en de WCGK samenvoegt, en dat op een evenwichtige wijze 
rekening houdt met zowel de belangen van de consument als van de 
kredietverschaffers. De samenvoeging van twee afzonderlijke wetten tot 
één werd door hen vanuit het oogpunt van deregulering ten zeerste 
toegejuicht. Voor de omvang van de memorie van toelichting - ruim 100 
pagina's - hadden zij minder waardering. Had dit niet wat compacter 
gekund, zo vroegen zij. Bovendien constateerden deze leden dat in deze 
omvangrijke memorie van toelichting een nogal essentieel punt niet aan 
de orde was gesteld, namelijk waarom het kabinet heeft gekozen voor een 
verbodswetgeving (vergunningenstelsel) en niet voor een misbruikwetge-
ving. Tegen de achtergrond van de gewenste deregulering vonden deze 
leden deze vraag politiek nogal relevant. Een nadere beschouwing 
hierover vonden zij daarom zeker op zijn plaats. 

De leden van de V.V.D. fractie onderschreven de doelstelling zoals 
geformuleerd in de memorie van toelichting, namelijk niet een maximale, 
doch een optimale bescherming van de consument. Hoewel de leden van 
de VVD.-fract ie zich konden verenigen met het onderhavige wetsvoorstel 
en het te voeren beleid, hadden zij op onderdelen nog een aantal vragen 
en opmerkingen. 

In dit algemeen deel van het voorlopig verslag wilden de leden van de 
D66-fractie hun waardering uitspreken voor de duidelijke memorie van 
toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt. 

De leden van de S.G.P.-fractie vonden het in de memorie van toelichting 
genoemde uitgangspunt om het zakelijk risico van de kredietgever te 
verhogen, een zinvol en bruikbaar middel om overkreditering tegen te 
gaan. De beperking van de zekerheidsstelling en opeisbaarheidsbedingen 
vormen naar het oordeel van deze leden een logisch uitvloeisel van 
genoemd uitgangspunt. 

De leden van de P.PR.fractie vroegen de regering om een verduidelijking 
van de zinsnede (blz. 27) dat het BKR «zeker niet uitsluitend het eigen 
belang dient». Kan worden weergegeven wie deelnemen in het BKR en 
welke belangen het BKR dient? 

Het lid van de G.P.V-fractie waardeerde het dat in het wetsvoorstel 
zoveel waarde wordt gehecht aan de zelfregulering van de branche. Tot 
nog toe heeft dat positief gewerkt. Wel rees de vraag in hoeverre de 
vrijblijvendheid waarmee die zelfregulering wordt benaderd te handhaven 
is. Is ook overwogen in de wet dwingend voor te schrijven dat de bedrijfstak 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 785, nr. 6 9 



op essentiële onderdelen tot zelfregulering dient over te gaan? Dat zou 
dan betrekking moeten hebben onder andere op de kredietregistratie, de 
erecode, en de behandeling van krediethypotheken met consumptieve 
bestemming. Maar ook zonder een wettelijke verplichting tot zelfregulering 
kan worden gedacht aan versterking van de betekenis van die zelfregulering, 
met name door de vergunningverlening te koppelen aan deelneming aan 
het Bureau Kredietregistratie. Het zou het lid van de G.P.V.-fractie juist 
voorkomen indien de deelneming aan het Bureau Kredietregistratie een 
dwingende voorwaarde zou zijn om voor een vergunning in aanmerking te 
komen. Hoe oordelen de bewindslieden hierover? 

De R.P.F.-fractie verklaarde zich in algemene zin te kunnen scharen 
achter de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Op onderdelen gaf de 
voorgestelde regeling het lid van deze fractie echter aanleiding tot een 
aantal, deels informatieve vragen en opmerkingen. Zijn conclusie luidde 
dat het onderhavige wetsvoorstel alleszins uitzicht biedt op een sterk 
verbeterde wetgeving op het terrein van het consumentenkrediet. 

5. Werkingssfeer 

5.1 Naar subject 

5.1.1 Professionele kredietgever niet-professionele kredietnemer 

De leden van de C.D.A. fractie onderschreven het uitgangspunt van de 
regering dat het ontwerp van wet zich wil beperken tot situaties waarin 
de kredietgever professioneel werkzaam is en de kredietnemer niet 
beroeps- of bedrijfsmatig handelt. De uitbreiding tot alle professionele 
kredietverschaffers ligt dan ook voor de hand. 

De leden van de V.V.D. fractie hadden reeds de vraag gesteld waarom 
gekozen is voor verbodswetgeving met een vergunningenstelsel en niet 
voor misbruikwetgeving. Uitgaande van de keuze voor een verbodswetge-
ving was het van toepassing verklaren van de wet op alle professionele 
kredietverschaffers een logische aanpak. 

De leden van de fractie van D66 konden op zich instemmen met de 
beperking in dit wetsontwerp tot het regelen van de relatie tussen de 
professionele kredietgever en de particuliere kredietnemer. Niettemin 
leek hen de relatie tussen professionele kredietgever en met name de 
ondernemer in het midden- en kleinbedrijf er ook een van ongelijkheid te 
zijn. De regering onderkent dat ook, doch veronderstelt dat de financiële 
kennis van de ondernemer wel van een dusdanig gehalte zal zijn, dat 
regulering niet nodig is. Voor het onderschrijven van die conclusie 
ontbrak deze leden echter de noodzakelijke informatie. Veel faillissementen 
komen voort uit onhoudbare schuldposities. Deze zullen over het algemeen 
voortkomen uit minder gunstige ondernemingsresultaten dan vooraf was 
verondersteld. Achteraf kan dan worden vastgesteld dat in feite van een 
onverantwoorde overcreditering sprake was. Welke waarborgen bestaan 
er evenwel tegen het verstrekken van kredieten terwijl op dat moment al 
vaststaat dat de kansen voor de onderneming twijfelachtig zijn? 

Deze leden waren van mening dat de grote (handels)banken over het 
algemeen voldoende voorzichtig zullen zijn en de aanvragen ook goed 
beoordelen. Zij zijn echter niet de enige kredietverleners. Deze leden 
vroegen of ook op dit terrein bij voorbeeld sprake is van een erecode, 
opgesteld door de verstrekkers van ondernemerskredieten. 

In beginsel is met dit wetsvoorstel beoogd een alomvattende regeling 
op het terrein van het consumentenkrediet te geven, aldus het lid van de 
R.P.F, fractie. De uitsluiting van de ondernemer als kredietnemer had in 
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eerste instantie zijn instemming, gezien diens veronderstelde grotere 
financiële deskundigheid. Het was hem evenwel niet aanstonds duidelijk 
wat de voordelen zijn van het buiten toepassing verklaren van de WCK 
voor kredieten van beperkte omvang met een (uitdrukkelijk vermeld) 
bedrijfsmatig karakter. Is er overigens bij ondernemers grote behoefte 
aan kleinschalige kredieten, dat wil zeggen kleiner dan f40000? 

5.1.2 Gemeentelijke kredietbanken (GKB's) 

Vragen hadden de leden van de C.D.A.-fractie bij de wijziging van het 
voorontwerp van wet met het doel de gemeentelijke kredietbanken niet 
onder het vergunningstelsel te brengen van de WCK. De enerzijds-ander-
zijds-argumentatie op dat punt is niet voldoende helder. Zeker omdat de 
memorie van toelichting al gewag maakt van de noodzakelijkle commerciële 
dienstverlening van de gemeentelijke kredietbanken naast en ter financie-
ring van hun sociale taak, meenden deze leden dat er wellicht redenen 
kunnen zijn voor het onder de wet brengen van de GKB's. In dit verband 
zouden zij een reactie willen krijgen op de conclusies van een door de 
Consumentenbond gedaan onderzoek. 

Met betrekking tot de door de VNG aangehaalde controle van deze 
kredietbanken, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of in de praktijk 
niet blijkt dat gemeenteraden nauwelijks bemoeienis hebben met deze 
kredietverschaffers. Dat zou temeer gelden voor de commerciële krediet-
verlening door deze instellingen. Overigens waren de leden van de 
C.D.A.-fractie ook van mening dat, waar de regering nu nog van mening 
is dat de gemeentelijke kredietbanken als instellingen van openbaar nut 
uitgezonderd moeten worden, zij consequent ook vergelijkbare instellingen 
had moeten uitsluiten. In dit verband wezen zij op een brief van de 
Onderlinge Voorzorg en de GKB Friesland. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden uit het advies van de VNG 
begrepen dat er veel bezwaren bestonden tegen het onder de wet 
brengen van de Gemeentelijke Kredietbanken. Zij hadden begrip voor 
deze opvatting, die er kennelijk ook toe heeft geleid dat de GKB's van de 
werkingssfeer van de wet zijn uitgezonderd, maar achtten het daarmee 
niet vanzelfsprekend dit te doen. 

Een deel van de activiteiten van de GKB's is volstrekt vergelijkbaar met 
de kredietverlening door andere instellingen. Een onderzoek van de 
Consumentenbond (consumenten-geldgids 1983) wijst uit dat niet iedere 
gemeentelijke kredietbank haar sociale taak even sociaal opvat. De 
gehanteerde rentepercentages waren niet alleen zeer verschillend, maar 
weken in ongunstige zin ver af van de rentepercentages van de RPS/ 
postgiro. Ook het systeem van renterestitutie liet hier en daar te wensen 
over. Waar de GKB's veelal zullen functioneren voor een relatief zwakke 
groep consumenten én waar juist het imago van een GKB sterk sociaal is 
- wat de consument ertoe kan brengen zonder meer ervan uit te gaan dat 
het de veiligste en goedkoopste weg naar kredietverkrijging is - achtten 
deze leden het dringend gewenst dat de kredietverlening aan de consument 
door de GKB's niet negatief afwijkt van de kredietverlening die door 
andere instellingen wordt geboden. De leden van de P.v.d.A-fractie 
verzochten om een reactie. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden zich erover verbaasd dat de 
gemeentelijke kredietbanken (GKB's) niet onder de wet komen te vallen. 
Enig begrip konden zij nog opbrengen voor het argument dat de GKB's 
onder directe politieke controle staan. De overige argumenten vonden zij 
niet bijster sterk. Volkomen onbegrijpelijk vonden zij het argument van de 
regering dat misstanden bij de GKB's niet bekend zijn. Zijn er dan wel 
misstanden bij de andere banken, financieringsinstellingen en verzeke-
ringsmaatschappijen? Zo niet, zou dat dan geen reden zijn deze eveneens 
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uit te zonderen? Pleit een dergelijk criterium niet veeleer voor een 
misbruikwetgeving? Is dit niet temeer het geval, nu de regering de 
uitzonderingspositie van de GKB's tevens baseert op deregulerings en 
decentralisatieoverwegingen? Tevens vroegen deze leden te reageren op 
de kritiek op dit punt van de zijde van de Vereniging van Financieringson-
dernemingen in Nederland (VFN), alsmede op het artikel «Sommige 
gemeentelijke kredietbanken gaan ver over de schreef» in de Consumen-
ten-geldgids van april 1983. 

De leden van de D66-fractie waren er geenszins van overtuigd dat het 
wenselijk is de gemeentelijke kredietbanken buiten de werkingssfeer van 
het wetsvoorstel te brengen. Voor wat betreft de sociale activiteiten van 
de GKB's ligt dit natuurlijk voor de hand. GKB's stellen zich in toenemende 
mate echter ook op als «gewone» kredietverstrekkers en lang niet altijd 
tegen de meest gunstige voorwaarden. Uit een onderzoek van de Consu-
mentenbond van april 1983 blijkt dat GKB's soms hogere rente berekenen 
en een slechtere renterestitutieregeling kennen dan de WCGK aan 
kredietgevers toestaat. 

Zelf stelden deze leden vast dat ten minste één gemeentelijke kredietbank 
zich via reclame op trams tot de klant wendt en daarbij zelfs aanbiedt de 
aankoop van een paard te financieren (hetgeen in de Haagse binnenstad 
een aanlokkelijk voorstel is). Deze leden hadden geen enkel bezwaar 
tegen deze activiteit van GKB's, maar waren van mening dat deze onder 
de WCK behoren te vallen. Weliswaar verschilt de positie van deze 
kredietgevers in zoverre van de rest van de markt dat zij aan de politieke 
controle van de gemeenteraad zijn onderworpen, maar de consument is 
daar veelal niet van op de hoogte, terwijl die controle voorts geen 
garantie is voor kredietverlening op redelijke termen. Het door de 
gemeenteraad op grond van artikel 7 van de WCK vast te stellen reglement 
bevat slechts enige minimumvoorwaarden. Bovendien is het de vraag of 
de gemeenteraad wel in staat is effectief controle uit te oefenen. Hij is 
daartoe niet altijd uitgerust en mist in ieder geval opsporingsbevoegdheid 
en sanctiemogelijkheden, zoals de Economische Controledienst die heeft. 

Deze leden zagen concurrentievervalsing optreden als de GKB's buiten 
de wet worden gehouden. Zij zijn dan immers niet gebonden aan bepalingen 
als een maximale rente, een prospectusplicht en dergelijke. Zeker nu het 
aanbod en de werkzaamheden van GKB's in veel gevallen niet of nauwelijks 
verschillen van die van commerciële kredietverstrekkers, leek deze leden 
een uitzonderingspositie niet gerechtvaardigd. 

De leden van de D66-fractie waren van mening dat het uitsluiten van 
sociale kredietverlening in deze wet niet op zo veel moeilijkheden behoeft 
te stuiten als in de memorie van toelichting wordt verondersteld. Immers, 
wat is er tegen om «sociale» kredietverlening, welke niet strekt ter 
sanering van schuldposities, doch tot stand komt omdat de cliënt op de 
commerciële markt niet terecht kan, wel onder de WCK te laten vallen? 
De GKB is vrij te beslissen dat men in die gevallen toch krediet verleent, 
maar er is geen enkele reden om dit niet onder de bepalingen van deze 
wet te brengen (mogelijk met uitzondering van kredieten voor zeer lage 
bedragen, bij voorbeeld 250 of 500 gulden). Deze leden achtten eerlijke 
concurrentieverhoudingen en een zo doorzichtig mogelijke markt van 
belang. Opneming van de niet-sociale dienstverlening van de GKB's mag 
dan ook niet afspringen op de beschreven afbakeningsproblemen. 

De leden van de S G P . fractie vroegen waarom GKB's met betrekking 
tot hun commerciële activiteiten niet binnen de werkingssfeer van dit 
wetsvoorstel vallen. In dit kader wezen zij op het van oorsprong sociale 
karakter van deze instellingen, waaraan die commerciële activiteiten 
afbreuk doen. Deelt de regering de opvatting van deze leden dat hier 
sprake is van een oneigenlijke overheidstaak? Ziet de regering mogelijk-
heden om deze taken uit het dienstenpakket van genoemde instellingen 
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te verwijderen? In dit verband wezen genoemde leden op het regerings-
beleid, dat er in principe toe strekt taken die de marktsector kan vervullen, 
ook aan die sector over te laten. 

De leden van de P.P.R.fractie vroegen de regering om een reactie op 
het artikel van de Consumentenbond in de geldgids van april 1983, vooral 
op de conclusie dat GKB's nogal eens onder ongunstiger voorwaarden 
geld uitlenen dan commerciële instellingen. 

Wat de kredietgevers betreft, is op het beginsel van de totstandbrenging 
van een integrale regeling een belangrijke uitzondering gemaakt voor de 
gemeentelijke kredietbanken, aldus het lid van de R.P.F.-fractie. Gezien 
het niet onbetekenende belang van deze instellingen bij de commerciële 
kredietverlening, achtte hij deze algemene uitzondering niet zonder meer 
gewenst. Het kan zeker zinvol zijn, zo verklaarde hij, zekere bepalingen 
van deze wet ook voor de GKB's te laten gelden. Als voorbeeld noemde 
hij de bepalingen met betrekking tot de effectieve rente en het aangaan 
van de krediettransactie. Voorts achtte hij het van belang, dat onderzocht 
wordt in hoeverre bij voorbeeld de artikelen inzake nietigheid en zakelijke 
zekerheid onverkort dienen te gelden ten aanzien van andere instellingen 
die zich met sociale kredietverlening bezighouden. Deze uitzondering zou 
kunnen gelden voor instellingen die krachtens artikel 46 bevoegd zijn 
verklaard tot schuldbemiddeling, zo bracht het R.P.F."fractielid naar 
voren. 

5.1.3 Overige kredietgevers 

De leden van de fractie van D66 vroegen wat zij moesten verstaan 
onder «kredietverlening door openbare lichamen», die volgens het 
wetsvoorstel niet onder de WCK zal vallen. Om welke kredietverlening 
gaat het hier? Tevens vroegen zij commentaar op de brieven van de 
OV-bank in Amersfoort en van de GKB-Friesland die - overigens tot 
genoegen van deze leden - wel onder de werkingssfeer van de wet blijken 
te vallen. 

5.2 Naar object 

5.2.1 Grensbedrag 

Met betrekking tot het grensbedrag van f40 000 dat onder de wer-
kingssfeer van deze wet zou vallen, wezen de leden van de C.D.A. fractie 
erop dat de Europese richtlijn tot verhoging noopt. Met betrekking tot een 
mogelijke ondergrens van f500 zouden deze leden gaarne een reactie 
hebben op voorstellen daaromtrent van de Vereniging van Financierings-
ondernemingen in Nederland. In dit verband verwezen zij bovendien weer 
naar de Europese richtlijn terzake. Is het mogelijk om als lidstaat af te 
wijken door geen ondergrens in de wet op te nemen? Overigens wilden 
de leden van de C D A . fractie gaarne een reactie op hun veronderstelling 
dat een dergelijke ondergrens de bescherming van de schuldenpositie 
van lagere inkomens zou inperken. 

De leden van de P v d A . fractie gingen ervan uit dat het grensbedrag 
van f40 000 met f 10000 wordt verhoogd, zoals aangekondigd in de brief 
van de staatssecretaris van 23 februari 1987 (19 785, nr. 5). 

De leden van de D66-fractie ondersteunden het standpunt van de 
regering dat het grensbedrag van f40 000 niet moet worden verlaagd. 
Zeker nu kredietverlening voor bedrijfsmatige doeleinden is uitgezonderd, 
is er geen reden dit bedrag lager vast te stellen. Niettemin vroegen zij of 
er geen reden is het bedrag te verhogen. Er bestaan consumptieve 
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aankopen (boot, caravan, auto) die dit bedrag gemakkelijk te boven 
kunnen gaan, terwijl ook woningverbetering, die gefinancierd wordt met 
consumptief geldkrediet, niet zelden duurder uitkomt. Bovendien gaat de 
inmiddels aangenomen richtlijn uit van 20000 ECU: dat is nagenoeg 
f48 000. Deze leden hadden begrepen dat alleen al om die reden de 
grens van f40 000 niet kan worden gehandhaafd. Hoe lang bestaat deze 
grens nu reeds, zo vroegen zij. Kan worden volstaan met de aangekondigde 
verhoging van de grens met f 10000? 

Voorts vroegen deze leden of overwogen is om niet het bedrag, maar 
de besteding tot criterium te kiezen. Kan vaststelling op f 4 0 000 niet 
leiden tot ontwijking van de wet, door het leenbedrag juist iets hoger vast 
te stellen (in advertenties van kredietverstrekkers en bemiddelaars wordt 
niet zelden een bedrag van bij voorbeeld f 10 100 aangeboden) om zo de 
bepalingen van de wet te ontwijken? 

Tevens waren deze leden van mening dat aanpassing van het bedrag bij 
inflatie niet dient te berusten op de voorgestelde «kan-bepaling» van 
artikel 3, doch dat aanpassing sowieso dient te geschieden als inflatie de 
waarde van het bedrag uitholt. Op die wijze kan worden voorkomen dat 
de inflatie alsnog de wens van de VFN-leden in de commissie-WCGK 
honoreert. Deze leden konden wel instemmen met de overige bepalingen 
rond de aanpassingen: slechts (een veelvoud van) f5 000, hoogstens 
eens in de twee jaar. 

Het lid van de G.P.V-fractie merkte op dat in het wetsvoorstel een 
grensbedrag van f40000 is opgenomen. Het opnemen van een grensbe-
drag achtte hij op zichzelf bezien juist. Wel rees de vraag of dit bedrag 
geen aanzienlijke bijstelling behoeft, aangezien het al vele jaren op 
hetzelfde niveau staat. Waarom wordt dit onderdeel pas aangepast onder 
invloed van de EG-richtlijn? 

Het lid van de R.P.F, fractie had in beginsel geen bezwaar tegen het 
grensbedrag ter hoogte van f 4 0 000, waarbij wat hem betrof overigens 
onverkort gold hetgeen hij in een eerder stadium had opgemerkt ten 
aanzien van de ontwerp EG-richtlijn. In dit stadium was het R.P.F."fractielid 
niet overtuigd van de wenselijkheid ook een minimumgrensbedrag in de 
wet op te nemen. 

5.2.2 Hypothecaire kredietverlening 

De leden van de C.D.A. fractie hadden nog geen definitief oordeel over 
het al dan niet brengen onder de wet van de hypothecaire kredieten. De 
argumentatie van het kabinet in het voorontwerp dat hypothecaire 
kredieten enkel onder de wet zouden moeten vallen wanneer deze 
kredieten consumptief gebruikt worden, leek deze leden billijk. Wanneer 
nu dan ook onder verwijzing naar het niet kunnen opnemen van een 
bestemmingsgrondslag in de wet dit hypothecaire krediet wordt uitgeslo-
ten, riep dit bij hen vragen op. Wellicht kan de regering mede naar 
aanleiding van de Europese richtlijn dit vraagstuk nog eens bezien. 

De leden van de CDA. f rac t ie hadden goede nota genomen van de 
gemaakte opmerking ten aanzien van de mogelijkheden voor zelfregulering 
in de branche van deze vorm van kredietverlening. Benieuwd waren zij te 
horen hoe de zelfregulering in dit verband gestalte zou moeten krijgen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden zich volledig kunnen vinden in 
de overwegingen die er destijds toe hadden geleid het hypothecaire 
krediet onder de werkingssfeer van het voorontwerp te brengen. Zeker 
wanneer het gaat om «tweede hypotheken» is een consumptieve aan-
wending niet ongebruikelijk. Deze leden bleven dan ook van mening dat 
het hypothecair krediet onder de werkingssfeer van de wet behoort te 
worden gebracht. 
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De constatering in de memorie van toelichting dat bij hypothecaire 
kredieten op onderdelen verbetering mogelijk is, achtten deze leden een 
eufemisme, temeer waar uit binnenkomende klachten - bij voorbeeld over 
koppelverkoop en voor de kredietnemer bezwarende contractvoorwaar-
den - opgemaakt wordt dat verbetering gewenst is. De leden van de 
P.v.d.A.fractie meenden dat de bereidheid bij hypotheeknemers tot 
zelfregulering, waarvan er indicaties zouden zijn, bepaald onvoldoende 
zekerheid biedt aan de consument. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden verder met grote verbazing 
kennis genomen van de werkwijze die het kabinet zich terzake voorstelt. 
Een ambtelijke stuurgroep die gaat onderhandelen met vertegenwoordigers 
van hypotheeknemers en dan het resultaat gaat bespreken met vertegen-
woordigers van consumentenorganisaties leek deze leden een zeer 
merkwaardige weg. Wordt met zelfregulering inderdaad bedoeld dat de 
betrokken branche met ambtenaren gaat overleggen om daarna de 
consumenten met het resultaat te confronteren? De leden van de 
P.v.d.A.-fractie hadden daar weinig goede woorden voor over. Deze vorm 
van overleg achtten zij geen zelfregulering en - belangrijker nog — zij 
konden niet instemmen met zelfregulering voor dit belangrijke deel van 
de markt. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wensten dat het wetsvoorstel zou 
worden aangepast, zodat ook hypothecaire kredieten onder de werkings-
sfeer van de wet zouden vallen. Wil binnen de kaders van de wet de 
betrokken branche komen tot verdere afspraken met de consumentenor-
ganisaties, dan is dat een zaak die door deze leden werd toegejuicht. 
Afwachten of de resultaten van het ambtelijk overleg wat worden en hoe 
die bepalingen kunnnen worden nageleefd, achtten zij echter geen 
begaanbare weg. 

De leden van de V.V.D. fractie waren er ronduit op tegen dat hypothecaire 
geldleningen tot f 40 000 eventueel alsnog onder de werkingssfeer van de 
onderhavige wet zouden worden gebracht. Zij vonden dit niet gerecht-
vaardigd, noch zagen zij er het nut van in. Het opnemen van hypothecair 
krediet van relatief geringe omvang is naar hun oordeel veel meer te 
beschouwen als het opnemen van spaargeld. Dezelfde argumenten die 
het kabinet aanvoert om polis- en effectenbelening uit te zonderen, 
gelden volgens deze leden voor hypothecair krediet tot f 4 0 0 0 0 . 

Voorts vonden deze leden het volstrekt absurd dat een ambtelijke(l) 
stuurgroep was geformeerd die moet bevorderen dat de marktsector tot 
zelfregulering overgaat. Zij vonden dit een absoluut onwenselijke vorm 
van overheidsbemoeienis en betutteling. Mede in het kader van het 
terugdringen van het veel te grote aantal interdepartementale commissies 
en stuurgroepen vonden zij het raadzamer dat het kabinet deze stuurgroep 
terstond opheft. 

De leden van de fractie van D66 stelden zich op het standpunt dat 
hypothecaire kredietverlening onder de WCK, dan wel een ander wettelijk 
regime met overeenkomstige bepalingen zou dienen te vallen. Het doen 
vervallen van het oorspronkelijke voorstel uit het voorontwerp ten aanzien 
van hypotheken op grond van dereguleringsoverwegingen achtten deze 
leden een typische illustratie van hun vermoeden dat het de regering lang 
niet in alle gevallen om de versterking van het consumentenbelang te 
doen is. De wel in dit wetsvoorstel geregelde kredietverlening betreft 
leningen, die over het algemeen een groter risico meebrengen voor de 
kredietgever dan een hypothecaire lening. Immers, een soortgelijke en 
gelijkwaardige hypothecaire zekerheid ontbreekt. Ook elementen van de 
WCK doen overigens vermoeden dat niet zelden de zijde van de financiers 
en niet van de consument is gekozen bij de inrichting van het consumen-
tenkrediet. Het uitsluiten van hypotheken vormt daarvan echter wel het 
meest sprekende bewijs. Zou immers een duidelijke regelgeving - op het 
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punt van de vermelding van het effectief kredietpercentage, maar zeker 
ook op het punt van de contractvoorwaarden - niet in het belang van de 
consument zijn? Hoe moeten de verrassingen waarvoor veel consumenten 
worden geplaatst wanneer zij hun huis willen verkopen en daarbij 
gedwongen worden tot het voldoen van een boete ter hoogte van de 
contante waarde van de overgebleven renteverplichtingen, anders 
worden gekenschetst dan als een gevolg van onvoldoende informatie aan 
de cliënt vooraf? Had deze immers geweten dat er ook hypotheekver-
strekkers zijn die deze uiterst nadelige voorwaarde niet hanteren, dan zou 
hij of zij toch elders een lening hebben afgesloten! Nog afgezien van de 
toelaatbaarheid van dergelijke boetebedingen - met de Consumentenbond 
waren genoemde leden van mening dat dergelijke contractvoorwaarden 
niet gesteld zouden mogen worden - bestaat hier duidelijk een hiaat in de 
voorlichting. 

De hypotheekmarkt is voor de cliënt uitermate ondoorzichtig, meer nog 
dan die voor het consumptief krediet. De noodzaak van regulering dateert 
niet van vandaag of gisteren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering 
nu eerst nog eens alle ruimte wil geven aan een mogelijke zelfregulering, 
en dat zelfs ongeclausuleerd. Zo'n vorm van regulering is, gezien de 
huidige marktsitutatie, niet te verwachten: die is niet in het belang van de 
geldverstrekkers, en komt mogelijk eerst tot stand indien er duidelijk een 
stok achter de deur staat. Die stok ontbreekt in het wetsvoorstel. 

Kan de regering preciseren wanneer het overleg over de zelfregulering 
is begonnen? Hoe ver is de stuurgroep gevorderd? Waarom worden 
daarbij de consumentenorganisaties niet direct betrokken? 

Ook de adviesorganen zijn alle in meer of mindere mate van mening dat 
ook hypothecair krediet onder de WCK dient te vallen. Dit geldt wel in 
bijzondere mate voor consumptief krediet dat als tweede hypotheek 
wordt verstrekt. De leden van de D66-fractie achtten het onderscheid 
tussen produktief en consumptief krediet op dit punt overigens minder 
relevant dan het onderscheid op basis van het al dan niet bedrijfsmatig 
handelen van de kredietnemer. Is de regering het eens met de VFN dat er 
ten aanzien van niet consumptief aangewende hypothecaire kredieten 
geen maatschappelijke behoefte aan regelgeving is gebleken? Kan de 
regering gegevens verschaffen ten aanzien van executoire huisverkopen 
als gevolg van hypotheekschulden over de jaren 1982 tot en met 1986? 
Indien de regering de mening van de VFN deelt, wil zij deze cijfers dan in 
dat licht toelichten? 

Deelt de regering voorts de mening van de VFN dat de hypothecaire 
vorm van kredietverstrekking de kredietgever zorgvuldiger doet handelen 
dan de verstrekker van consumptief krediet? Zo ja, wat is hiervan de 
reden: 

- bedoelde kredietgevers zijn betere mensen; 
- naarmate de bedragen hoger zijn, worden ook de zedelijke normen 

hoger; 
- zodra het over een huis gaat, hoeft men nauwelijks voor misstanden 

te vrezen; 
- andere argumenten? 
Tot wanneer denkt de regering uiterlijk te wachten op de totstandkoming 

van zelfregulering ten aanzien van de hypotheekmarkt? Welke normen zal 
de regering bij de toetsing van deze zelfregulering minimaal in concreto 
stellen terzake van onderdelen als: werving, voorlichting, contractvoor-
waarden (koppelverkoop, bezwarende omstandigheden), vermelding van 
de effectieve rente? Wil de regering het daarover aan het CVO toegezonden 
puntenlijstje ook aan de kamer sturen? Deze leden hadden geconstateerd 
dat daarin punten voorkomen (zoals het gestelde over de boeterente) die 
voor discussie vatbaar zijn en zij wilden deze discussie dan ook voeren. 

Indien zelfregulering inhoudelijk of qua tempo niet tot het gewenste 
doel leidt, zullen hypothecaire kredieten (óók die boven f40000) dan 
alsnog onder de WCK komen? Wanneer uiterlijk? Welke situatie ontstaat 
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er indien het bedrijfsleven grotendeels wel, maar ten dele niet tot de 
gewenste zelfregulering bereid blijkt? Hoe ziet de regering in dit verband 
de positie van in het buitenland gevestigde hypothecaire kredietgevers? 

Welke controle of sancties - en derhalve welke garanties voor de 
hypothecaire kredietnemers - zullen er bestaan voor wat betreft het in het 
kader van zelfregulering overeengekomene? Wat zal de rol van de 
overheid hierbij zijn? 

Deelt de regering voorts de mening van de leden van de D66-fractie 
dat, indien bovenstaande vragen tot onbevredigende antwoorden leiden, 
het reeds nu onder de wet brengen van alle hypothecaire kredietverlening 
de voorkeur verdient? 

De P.P.R.-fractie betreurde eveneens dat het bereik van het onderhavige 
voorstel smaller is dan wenselijk zou zijn, met name wat betreft hypothecaire 
kredietverlening. De leden van de P.P.R. fractie uitten hun bevreemding 
over de gang van zaken rondom het al dan niet opnemen van hypothecaire 
geldleningen in de WCK. Hoe kan het zijn dat eind 1986 het overleg over 
zelfregulering nog moet worden geopend, terwijl de discussie over ook de 
hypothecaire kredietverlening al jaren oud is? Is er een duidelijke eindter-
mijn gesteld aan de stuurgroep waarbinnen resultaten moeten zijn 
geboekt? Mocht de stuurgroep binnen die termijn niet gereed zijn, wordt 
dan automatisch door de regering voorgesteld alsnog hypotheken tot 
f 40000 onder de WCK te brengen? 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen tevens of bij de regering uit 
onderzoeksgegevens bekend is in welke omvang onredelijke hypotheek-
voorwaarden worden gesteld zoals die ondermeer bij de Vereniging Eigen 
Huis als klacht binnenkomen. In hoeverre dragen hypothecaire geldleningen 
bij aan het geraken in een problematische schuldsituatie? Op welke 
gronden wordt bij de overweging om hypothecaire leningen onder de 
WCK te brengen de grens van f 40000 aangehouden? Het kwam de leden 
van de P.P.R.-fractie voor dat huishoudens met een niet al te hoog 
inkomen al gauw een toch forse hypotheek kunnen afsluiten. Waarom 
wordt niet een bovengrens van bij voorbeeld f 150000 of f 250 000 
overwogen? 

Het lid van de R.P.F.-fractie was niet overtuigd door het voornemen van 
de bewindslieden, de hypothecaire kredietverlening vooralsnog niet onder 
de werkingssfeer van dit wetsvoorstel te brengen. Welke problemen en 
vragen in de contractuele sfeer rijzen bij toepassing van de WCK in deze 
sector? Wat verzet zich er tegen zekere bepalingen die geen zwaarwegende 
problemen opleveren, zoals die met betrekking tot de effectieve rente, 
wel van toepassing te doen zijn in deze branche? De regering voert hier 
een wat halfslachtig beleid, aangezien de hypothecaire sector, in tegen-
stelling tot de andere kredietverlenende instanties, wel de kans wordt 
gegeven tot zelfregulering over te gaan. 

5.2.3 Krediet op «zachte» voorwaarden 

Met betrekking tot de kredietverlening op zogenaamde zachte voor-
waarden konden de leden van de CD.A-fractie uitsluiting billijken. Wel 
vroegen zij waarom niet gekozen is voor de optie uit het SER-advies. 
Leidt ook de Europese richtlijn in deze niet tot heroverweging? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzochten het kabinet in te gaan op 
de kritiek van de Consumentenbond met betrekking tot de keuze krediet-
verlening van de wet vrij te stellen wanneer het rentepercentage op 
jaarbasis ten hoogste gelijk is aan de wettelijke rente. De wettelijke rente, 
stelt de Consumentenbond, heeft, gezien het geringe aantal wijzigingen, 
weinig te maken met de rente-ontwikkeling op de kapitaal- en geldmarkt. 
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Waarom is het SER-advies niet gevolgd om te kiezen voor een bepaalde 
rente, of combinatie van renten, van de kapitaal- en geldmarkt als grens 
waar beneden vrijstelling kan worden verleend? 

Hoe verhoudt het hier gekozen uitgangspunt zich tot de EG-richtlijn, die 
de mogelijkheid biedt dat vrijstelling van de richtlijn wordt verleend voor 
kredieten die tegen een lager dan gebruikelijk kostenpercentage op de 
markt worden gebracht en die in het algemeen niet aan het publiek 
worden aangeboden? Het is toch zeer wel mogelijk dat het wettelijk 
rentepercentage het gebruikelijke kostenpercentage kan overschrijden? 

Op welke wijze wordt overigens, wanneer er geen behoefte bestaat aan 
regelmatige ministeriële toetsing, getoetst of kredietgevers terecht onder 
de vrijstelling vallen? 

De leden van de D66-fractie konden zich op zichzelf wel verenigen met 
het voorstel om bepaalde vormen van kredietverlening-op-zachte-voor-
waarden buiten de reikwijdte van de wet te plaatsen. Met name waar het 
gaat om kredietverlening door werkgever aan werknemer is het niet 
gewenst de wet onverkort op deze vorm van toepassing te verklaren. 
Toch bestond bij deze leden nog enige aarzeling. Doelstelling van het 
wetsvoorstel is immers bescherming van de consument. Afgezien van de 
hoogte van de kredietvergoeding zijn er ook andere elementen in de 
leningverstrekking (contractvoorwaarden, informatieverstrekking) die in 
het belang zijn van de consument. Door de vrijstelling vervallen ook die 
elementen. Zagen deze leden het goed, dan bestaat voor deze leningen 
ook niet de verplichting het effectieve rentepercentage te vermelden. De 
voordelen van het wetsvoorstel komen voor deze vorm van kredietverlening 
dan niet meer tot uitdrukking. Genoemde leden vroegen de regering 
daarom nog eens te bezien, op welke wijze een aantal essentiële voor-
schriften uit het wetsvoorstel wel op deze vorm van kredietverlening 
toepasbaar kan worden verklaard. Zij verwezen daarbij in de eerste plaats 
naar de hierboven genoemde elementen. 

Voorts vroegen deze leden waarom is gekozen voor de wettelijke rente 
als grenspaal. De wettelijke rente wordt slechts zelden herzien, zodat het 
gevaar bestaat, zeker in turbulente tijden, dat deze grens door de kapi-
taalrente-ontwikkeling wordt achterhaald. Waarom niet uitgegaan van 
een meer flexibele maatstaf, zoals ook de SER bepleit? 

5.2.4 Consumptieve tegenover produktieve aanwending 

De leden van de D66-fractie konden het uitsluiten van produktieve 
kredietverlening op de wijze van het wetsvoorstel onderschrijven. Wel 
vroegen zij of in het verleden gebleken is van kredietverlening die 
produktief wordt genoemd, terwijl zij in de praktijk consumptief is. Zulks 
was toch ook mogelijk onder de vigeur van de WAS? Bestaat hier inzicht 
in? 

Voorts vroegen deze leden naar hetgeen deze wet regelt over kassa-
stortingen (aanbetalingen), zoals dat onder de WAS gold. Deze leden 
hadden in de memorie van toelichting vergeefs gezocht naar het antwoord 
op deze vraag. 

5.2.5 Bancair betalingsverkeer 

Met de afbakening terzake van de roodstanden bij het bancair beta-
lingsverkeer hadden de leden van de C.D.A.-fractie geen moeite. Wel 
twijfelden zij aan de haalbaarheid van een dergelijk systeem. Kan hier 
toch niet een grijs gebied ontstaan waarop geen controle mogelijk is? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat revolverende 
roodstand onder de wet behoort te vallen. Zij achtten de argumentatie, 
dat door revolverende roodstand onder de wet te brengen het normale 
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betalingsverkeer in het geding zou komen, niet doorslaggevend. Zij 
achtten het dan ook noodzakelijk de wettekst zó te wijzigen, dat de nu 
voorgestelde interpretatie niet mogelijk zou zijn. Enkele maanden per jaar 
- bij voorbeeld twee keer in verband met de hypotheekaflossing -
roodstaan, en dat keer op keer, is ook als het per keer slechts om enkele 
maanden gaat, een vorm van doorlopend krediet, meenden deze leden. 

Op welke wijze zal de overheid toetsen of bij een bepaalde financiële 
instelling veel meer onvrijwillige roodstand optreedt dan bij andere, 
vergelijkbare, instellingen? En waarom pas dan ingrijpen wanneer zou 
blijken dat roodstand als een vorm van alternatieve, ongeregelde, 
kredietverlening gaat functioneren, wanneer, zoals in het geval van 
revolverende roodstand, de put al gedempt kan worden voordat het kalf 
verdronken is? 

De leden van de D66-fractie hadden enig begrip voor de opvatting van 
het College van overleg van de gezamenlijke banken dat het rood staan 
op salarisrekeningen na afspraak tussen cliënt en bank, waarbij deze 
kredietverlening een consumptief karakter heeft, wel bijzonder wordt 
bemoeilijkt door deze vorm onder de WCK te brengen. Het gaat hier om 
de wat beterere cliënten, met wie een vertrouwensrelatie kan worden 
geschaad en voor wie het wetsvoorstel niet in de eerste plaats bedoeld is. 
Deze leden zagen echter niet goed hoe deze vorm van dienstverlening 
door de bank kan worden uitgezonderd, maar vroegen de regering naar 
haar overwegingen terzake. 

Zij vroegen ook hoe de regering de advertenties van één der grote 
handelsbanken beoordeelt, waarin, bij voorbeeld aan studenten, rood 
staan op de inkomstenrekening wordt aangeboden. «Toelage te laat 
binnen? je hoeft de balletles niet te missen», of iets van die strekking, 
vormt de boodschap van die campagne. Deze leden hadden hun twijfels 
omtrent de toelaatbaarheid van dergelijke reclame-uitingen onder de 
WCK. 

De leden van de D66-fractie vroegen ook of de kredietvorm, waarbij de 
leverancier betaling door middel van gedekte cheques accepteert, maar 
waarvoor in het algemeen geen rente wordt gevraagd, buiten de wer-
kingssfeer valt. Zo ja, dan wilden deze leden vernemen op welke gronden. 
Bovendien informeerden zij naar de daaruit voortvloeiende onvolledigheid 
van de registratie bij het BKR, waardoor andere kredietverleners in hun 
beoordeling van cliënten worden belemmerd. 

5.2.6 Polis- en effectenbelening 

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met het buiten de 
werking van de WCK houden van de polis- en effectenbeleningen. Op dit 
vlak is niet gebleken dat een sterkere consumentenbescherming noodza-
kelijk is. Wel wilden deze leden hier aan de orde stellen dat door het 
uitsluiten van bepaalde kredietvormen (behalve de in deze paragraaf 
genoemde gaat het ook om de leningen met «zachte» voorwaarden, zoals 
die van werkgevers aan werknemers), de informatie die bekend is bij het 
BKR verre van volledig kan zijn. In feite worden de verstrekkers van 
consumptief krediet dat wel onder de werkingssfeer van de WCK valt, 
benadeeld. De beoordeling van de kredietwaardigheid wordt er door 
bemoeilijkt, en derhalve het risico vergroot. Welke rol heeft deze overwe-
ging gespeeld, zo vroegen deze leden, en hoe kan dit evidente nadeel 
alsnog worden tegengegaan? 

Voor de consument is het voorts een nadeel dat er geen toets plaatsvindt 
op zijn financiële situatie. De effecten, c.q. de polis dienen voor de 
kredietgever tot voldoende zekerheid. Vooral bij effecten is het echter 
mogelijk dat de cliënt deze op enig moment te gelde zal moeten maken 
vanwege zijn financiële situatie op dat moment. Indien aan de kredietgever 
ook de effecten in bewaring zijn gegeven, hoeft dit voor deze niet tot 
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problemen te leiden. Dit benadeelt echter wel andere schuldeisers en 
bovendien benadeelt het de consument, die wellicht geen krediet zou 
hebben gekregen, indien op hem en op zijn inkomenssituatie de normale 
vereisten van de WCK van toepassing waren geweest. 

Onder welke omstandigheden, vroeg het lid van de R.P.F, fractie, wordt 
overwogen om de polis- en effectenbelening alsnog onder het bereik van 
de WCK te laten vallen? Welke mogelijkheden biedt met name de 
eerstgenoemde kredietsoort om de bepalingen van de wet te ontduiken, 
voor zover dat door de ondertekenaars niet gewenst wordt geacht? 

5.2.7 Pandkrediet 

De leden van de P.v.d.A. fractie konden instemmen met de integratie 
van de Wet op het afbetalingsstelsel en de Wet op het consumptief 
geldkrediet in één nieuwe wet. Waarom, vroegen deze leden, is niet 
overwogen ook de Pandhuiswet in deze nieuwe wet op te nemen? In de 
toelichting bij artikel 4, onderdeel i (blz. 77), wordt terecht geconstateerd 
dat naast de gemeentelijke pandhuizen in Amsterdam en Den Haag ook 
door particuliere pandhuizen pandkrediet wordt verstrekt. Tevens wordt 
daar geconstateerd dat de Pandhuiswet zou moeten worden aangepast. 
De leden van de P.v.d.A.fractie meenden dat het zeer wel mogelijk zou 
zijn de Pandhuiswet, in aangepaste vorm, in onderhavig wetsvoorstel te 
integreren. 

Het pandkrediet is een vorm van kredietverlening die veel voorkomt 
onder mensen afkomstig uit het buitenland. Het ontbreken van een 
adequate bescherming juist voor deze groep consumenten laat daar 
situaties bestaan die voor de middengroepen in onze samenleving alleen 
nog maar bekend zijn uit de dertiger jaren. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
verwezen onder meer naar een artikel in de NRC van 26 januari 1987, 
waar voorbeelden worden aangehaald van pandkrediet met rentes van 
minimaal 40% en een zeer korte periode waarbinnen het beleende pand 
kan worden terugverkregen. 

Bedacht moet daarbij zeker worden dat, ondanks de mooie codes, 
mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit nog zeer vaak geconfron-
teerd worden met problemen bij het verkrijgen van een «normaal» 
krediet. De leden van de P.v.d.A. fractie verwezen onder andere naar een 
bericht in de Volkskrant van 25 oktober 1986, waar een rijksambtenaar 
van Turkse nationaliteit ondanks zijn kredietwaardigheid geen doorlopend 
krediet kon verkrijgen. Zij vroegen hierop een reactie. 

Nieuwe groepen «zwakke consumenten» hebben recht op een herwaar-
dering van doelstellingen als woekerbestrijding, in die zin, dat zij nog 
tegen woeker en malafide geldschieters optimaal beschermd moeten 
worden. Integratie van de Pandhuiswet in onderhavig wetsvoorstel leek 
de leden van de P.v.d.A. fractie daartoe een mogelijke weg. 

6. Toetreding tot en verblijf op de markt 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat vergunning en 
toezicht goed geregeld lijken te zijn. Wel vroegen zij of in de praktijk de 
Economische Controledienst ook effectief toezicht kan houden en kan 
controleren. Zijn de voorstellen niet zeer ambitieus op dit punt? 

Terecht kent de regering een zwaar gewicht toe aan de erecode van de 
Vereniging van financieringsondernemingen. Wel vroegen genoemde 
leden zich af hoe deze erecode verspreid wordt. Zal deze als aanhangsel 
bij de wet worden gevoegd? Daar de regering mededeelt dat de VFN-code 
ook verplicht is voor niet-VFN-leden, waren de leden van de C.D.A.-fractie 
benieuwd te vernemen hoe deze algemeen-verbindendverklaring dan wel 
geregeld is. 
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Overigens was het deze leden gebleken dat het verkrijgen van een 
WCK-vergunning adequater geregeld zou kunen worden. In dit verband 
wezen zij op een commentaar van de RABO-bank. Alleen door een 
wetswijziging zou kunnen worden voorkomen dat alle 930 RABO-vestigin-
gen afzonderlijk een vergunning moeten aanvragen en dat de Rabobank-
organisatie onder de banken een uitzonderingspositie inneemt. 

De leden van de P.v.d.A.fractie hechtten sterk aan een goed vergun-
ningenstelsel. Juist de talrijke kredietbemiddelingsmogelijkheden maken 
de markt voor de consument ondoorzichtig. Bij het regelen van een 
krediet is voor de consument immers een veelheid van zaken aan de orde. 
Wie komt voor krediet heeft niet alleen belang bij krediet op zo gunstig 
mogelijke voorwaarden, maar ook bij bescherming van zijn persoonlijke 
levenssfeer. Gezien alle informatie die door de kredietgever over hem 
wordt verzameld, behoort de kredietnemer beschermd te worden tegen 
mogelijke malafide praktijken. De toetsing vooraf en het preventieve 
toezicht daarna zijn voor de leden van de P.v.d.A. fractie dan ook zeer 
relevant bij het beoordelen van de vraag of de consument optimaal wordt 
beschermd. Hoeveel mankracht is beschikbaar voor het repressief 
toezicht? Hoe vaak worden de kredietgevers gecontroleerd? Wanneer is 
door de ECD voldoende deskundigheid opgebouwd? 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden zeker waardering voor de 
erecode van de VFN, maar vermochten niet in te zien waarom zelfregulering 
voor een deel van de branche de overheid zou kunnen vrijstellen van 
gebruik van haar eigen regelende bevoegdheid. Betekent de zinsnede dat 
de erecode van de VFN ook zal gelden voor niet-VFN-leden, dat de 
erecode daarmee «algemeen verbindend» is verklaard en een publiekrech-
telijk karakter heeft verkregen? Op welke wijze hebben de overheid en de 
maatschappelijke organisaties invloed op de eventuele wijziging en 
verandering van de erecode? 

Kan de zinsnede «Wij menen te kunnen volstaan met het in concreto 
beoordelen van kredietgeversgedrag, waarbij ervan mag worden uitgegaan 
dat onherroepelijke beslissingen in concrete gevallen, onder omstandig-
heden kunnen uitgroeien tot een bestendige beleidslijn, waar een 
algemene preventieve werking van uitgaat» (blz. 44) eens helder worden 
toegelicht? Welke vorm van wetgeving wordt hiermee aangeduid? 

De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in de gestelde 
vereisten voor vergunning, maar waren van mening dat de regering te 
lichtvoetig over de deskundigheidsvereisten heen stapt. Deze leden 
waren van mening dat - in ieder geval de mogelijkheid tot - het stellen 
van deze vereisten een belangrijke versterking zou betekenen in de 
uitvoering van de wet. 

Voorts vroegen zij om commentaar op de brief van de RABO-bank. 
Naar het oordeel van deze leden bestaat er geen bezwaar tegen om te 
voorkomen dat, zoals in deze brief wordt geschetst, de 930 (coöperatief 
georganiseerde) verenigingen alle een vergunning moeten aanvragen. 
Dat leek hen niet wenselijk. Hetzelfde lijkt op te gaan voor de Bonds-
spaarbanken, hoewel deze leden dit signaal niet van die zijde hadden 
ontvangen. 

De leden van de fractie van D66 vroegen om een overzicht van de wijze 
waarop thans het toezicht is geregeld. Wordt ook nu al een periodiek 
(steekproefsgewijs) onderzoek gedaan naar de naleving van de wetten? 
Hoe vaak worden daarbij onjuiste handelingen geconstateerd? 

Het wetsvoorstel laat regulering op belangrijke terreinen over aan de 
markt, die via de erecode van de VFN al tot zelfregulering is gekomen. De 
leden van de D66-fractie schortten hun oordeel over deze benadering op. 
Zij wilden daarover eerst een aantal vragen stellen: 

1. Welke rol hebben de organisaties van consumenten gespeeld bij de 
totstandkoming van de erecode? 
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2. Wat wordt precies bedoeld met de anti-discriminatie-gedragsregel? 
3. Hoe is gegarandeerd dat de erecode ook geldt voor niet-leden van 

deVFN? 
4. Kan een overzicht worden gegeven van die bepalingen uit de wet, 

waarin slechts algemene regels zijn geformuleerd, en waar de wetgever 
voor de detaillering terugtreedt ten gunste van de erecode? 

5. Wil de regering - nu een belangrijk deel van het materieel uit deze 
wet voortvloeiende recht bepaald wordt door de erecode - deze code als 
bijlage bij de memorie van antwoord meezenden? 

De vergunningseisen aan de kredietgever gesteld, kwamen het lid van 
de R.P.F.-fractie redelijk voor. Hij wees er in dit verband op dat de 
controle met betrekking tot de minimumtransactie-eis tot een aanzienlijke 
administratieve belasting kan leiden. Aansluitend stelde hij de bewindslie-
den de vraag of zij van mening zijn dat een en ander moeilijkheden zou 
kunnen opleveren. 

7. Werving, bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen 

7.1 Werving 

De leden van de CD.A-fract ie waren benieuwd naar de reactie van de 
regering op het commentaar van de VFN, waarin gewezen wordt op 
mogelijke strijdigheid met de dereguleringsgedachte van de door de 
minister bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen aan de 
prospectusplicht. De prospectusplicht had overigens de instemming van 
de leden van de CD.A-fract ie. 

Begrepen de leden van de fractie van D66 het goed dat de bestaande 
reclamecode veel minder dan de hierboven genoemde erecode van de 
VFN de grondslag vormt voor een regeling van de reclame? Is daarvoor 
de reden dat deze reclamecode kennelijk niet voldoet, waar in de aanbie-
dingen nogal eens misstanden worden geconstateerd? Of gaat het hierbij 
vooral om aanbieders die geen lid zijn van de VFN? Wil de regering, nu de 
reclamecode «uitgangspunt» is, ook deze als bijlage bij de memorie van 
antwoord voegen? 

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met de prospec-
tusplicht. Tijdens gesprekkken over het wetsvoorstel was hen met name 
van de zijde van de kredietgevers te verstaan gegeven dat de informatie 
die volgens de wet in de prospectus moet worden opgenomen, hele 
boekwerken oplevert. Dit zou leiden tot hogere kredietvergoedingen, 
gezien de door te berekenen kosten. Hoe reëel is die angst van de 
financiers, zo vroegen deze leden. 

Ook vroegen zij of de prospectusplicht ook van kracht is indien een 
bestaande kredietlimiet wordt verhoogd. Zij konden zich voorstellen dat in 
dat geval alleen het eventueel gewijzigde kredietpercentage wordt 
meegedeeld. Dezelfde vraag stelden deze leden met betrekking tot het 
aktevereiste. 

Voorts vroegen deze leden hoe de cliënt inzicht wordt verschaft in de 
wijze waarop hij of zij wordt beoordeeld. In de memorie van toelichting is 
sprake van «enkele sprekende voorbeelden». Deze leden waren van 
mening dat de wijze van beoordeling meer specifiek in de prospectus 
dient te worden opgenomen. De consument die wil gaan lenen, moet 
weten waar hij aan toe is, en waarom dat zo is. Eveneens dient de 
consument te weten of, en zo ja bij wie, over hem of haar informatie zal 
worden ingewonnen. 

Met de eerste ondertekenaar was het lid van de R.P.F.-fractie van 
mening dat vermelding van het effectieve rentepercentage op jaarbasis 
een belangrijk instrument is bij de consumentenbescherming. De helder-
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heid en de inzichtelijkheid van de markt kan hiermee in belangrijke mate 
worden vergroot. In dit verband rees bij hem overigens de vraag, in 
hoeverre het doenlijk moet worden geacht (voor de kredietgever) voor 
iedere kredietsoort boven de f40000 dit gegeven te vermelden 

7.2 Kredietbemiddeling 

De leden van de CD.A-fract ie verschilden vooralsnog met de regering 
van mening over het registratiestelsel voor kredietbemiddelaars. Zou het, 
zo vroegen zij, mogelijk zijn om, in het licht van de argumentatie van de 
regering, toch te komen met een «negatief registratiestelsel»? De 
verwijzing naar de wetgeving die op dit punt nog moet komen en waarmede 
dan eerst ervaring moet worden opgedaan, leek de C.D.A.-fractie niet 
relevant meer. 

Niet ten onrechte, meenden de leden van de P.v.d.A. fractie, was er in 
het SER-advies veel aandacht aan de resultaten van het onderzoek van de 
SWOKA geschonken. Daaruit bleek dat consumenten die een krediet-
transactie bij een bemiddelaar hebben gesloten veel vaker in een 
betalingsprobleem geraken. Ook hier geldt, stelden de leden van de 
P.v.d.A. fractie, dat afwachten of iets mis gaat niet getuigt van wijs beleid 
en weinig vertrouwen geeft in de geloofwaardigheid van de stelling dat de 
wet een optimale bescherming beoogt voor de consument. 

Een registratiestelsel zoals door de CCA wordt voorgesteld, leek de 
leden van de P.v.d.A. fractie een mogelijkheid malafide praktijken tegen 
te gaan. Zij gaven grif toe dat het geen adequate remedie hoeft te zijn 
tegen iedere vorm van misstand, maar meenden dat in de gegeven 
situatie, waar malafide kredietbemiddelaars op de markt werkzaam zijn, 
dit een optimale mogelijkheid was misstanden te voorkomen. Het 
verontrustte deze leden dat in de memorie van toelichting als argument 
tegen registratie wordt aangevoerd dat dit een aanzienlijke controle-in-
spanning van de overheid zou vereisen. Juist het belang van toezicht ter 
verzekering van bonafide kredietbemiddeling voor de consument is toch 
één van de belangrijkste kenmerken van het met het onderhavige 
wetsvoorstel voorgestane beleid, zoals de regering zelf schrijft in de 
memorie van toelichting? 

De verwijzing naar vormen van zelfregulering, zoals het feit dat de VFN 
beschikt over een eigen meldingsysteem van malafide bemiddelaars, 
ontheft de overheid niet van haar plichten. Als alles goed liep, waren 
wetten niet noodzakelijk. Juist op het onderhavige punt wordt echter 
geconstateerd dat alles niet goed loopt, ondanks bestaande verschillende 
soorten regelingen. Het is niet toevallig dat de VNG in haar advies van 11 
februari 1985 verzoekt om stringentere eisen te stellen aan kredietbemid-
deling. Juist de GKB's worden, vanuit hun ervaring met de schuldenpro-
blematiek van mensen, met de negatieve gevolgen van kredietbemiddeling 
op malafide wijze geconfronteerd. 

Met betrekking tot het voornemen vooruitlopend op deze wet reeds 
ervaringen op te doen met de nieuwe opzet in het kader van de WCGK 
merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat de Kamer onlangs een 
eindverslag had uitgebracht (19 460, nr. 7). De wens tot snelle afhandeling 
van dit wetsvoorstel te geraken kan door het kabinet zelve in daden 
worden omgezet. 

De leden van de D66-fractie waren niet gelukkig met de keuze om geen 
registratie (hetzij positief, hetzij negatief) dan wel vergunningensysteem 
op te zetten voor kredietbemiddelaars. Het SWOKA-onderzoek toont aan 
dat bij leningen die door tussenkomst van een bemiddelaar zijn verstrekt, 
veel vaker problemen voorkomen, terwijl voorts juist bij kredietbemidde-
laars problemen in de reclame voorkomen. De adviesorganen pleitten alle 
voor een registratiestelsel en de Raad van State leverde ongezouten 
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kritiek op het feit dat de regering deze adviezen nogal lichtvaardig in de 
wind slaat. Is het waar dat de Europese richtlijn zelfs een vergunningen-
stelsel voor bemiddelaars verplicht stelt? 

De genoemde leden betwijfelden of met de te treffen maatregelen de 
ongewenste aspecten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Zij 
hadden de indruk dat juist minder koopkrachtige consumenten eerder 
gebruik maken van de diensten van een bemiddelaar. Het is waarschijnlijk 
dat juist zij via hem of haar gemakkelijker aan een lening komen. Bovendien 
is het in het belang van de bemiddelaar om zo veel mogelijk kredieten te 
«verkopen». Hij krijgt er provisie van, maar loopt zelf geen risico. Bovendien 
wordt met het wetsvoorstel de praktijk van het aanbieden van een pakket 
van cliënten aan een financier - waartussen dan zowel goede als slechte 
risico's zitten - niet voorkomen. Hoewel de kredietgever uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid heeft voor een goede toetsing, kan de rol van de 
bemiddelaar hier toch niet worden weggepoetst. 

De leden van de D66-fractie stonden dan ook uiterst sceptisch tegenover 
het voorstel om enige regulering in de sfeer van registratie of vergunningen 
achterwege te laten. Zulks is niet in het belang van de consument. Deze 
leden konden zich niet aan de indruk onttrekken dat vooral de handelingen 
van een bemiddelaar die ongunstig kunnen zijn voor de kredietgever, aan 
regulering zijn onderworpen en de overige niet. 

Is het niet juist bij de kredietbemiddelaars dat het voorkomt dat wordt 
geadverteerd met de meest gunstige tarieven, terwijl de meeste cliënten 
tegen een hoger tarief en soms bij een andere financier blijken te worden 
ondergebracht? Op welke wijze wordt dit bestreden? 

Het lid van de G.P.V.-fractie wees op een element dat zou kunnen 
leiden tot een betere bescherming van de consument. Hij dacht aan de 
zogenaamde negatieve registratie van kredietbemiddelaars. Terecht wijst 
de regering een positieve registratie af vanwege de daarmee gepaard 
gaande hoge beleidslasten. Dit oordeel kon dit lid onderschrijven. Maar 
ten aanzien van een negatieve registratie liggen de zaken toch anders. In 
het nader rapport wordt geantwoord op een suggestie van de Raad van 
State terzake, dat dit tot een intensiever overheidstoezicht op het 
functioneren van het niet geringe aantal bemiddelaars zal leiden dan in 
het stelsel dat de bewindslieden voor ogen staat. Dat zal waar zijn, maar 
het lid van de G.P.V.-fractie meende dat dit toezicht toch niet zodanig 
intensief zal zijn, dat daarvan alleen om die reden zou moeten worden 
afgezien. Dit lid kon zich voorstellen dat pas tot actie wordt overgegaan 
indien gemotiveerde klachten worden ingediend. Dat zal toch niet zulke 
hoge beleidslasten met zich meebrengen? 

Het lid van de R.P.F, fractie merkte op dat het kabinet zich zeer 
terughoudend opstelt waar het gaat om het stellen van regels betreffende 
de beroepsgroep der kredietbemiddelaars, niettegenstaande het feit dat 
juist hun gedragingen belangrijke impulsen hebben gegeven aan de roep 
om nieuwe wetgeving op het terrein van het consumentenkrediet. Hij gaf 
de bewindslieden ernstig in overweging de mogelijkheid van een vergun-
ningsstelsel voor de genoemde groep nog eens nader te bezien. 

7.3 Behandeling van kredietaanvragen 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat het onderzoek naar de 
schuldposities van vooral de laagste inkomens uitwijst dat het hebben 
van één of meer postorderkredieten velen in de problemen brengt. Dit 
probleem wordt in het wetsvoorstel niet ondervangen door de regeling 
van artikel 28, dat vermeldt dat de kredietgever inlichtingen moet 
inwinnen. Immers, het inwinnen van inlichtingen is enkel nodig voor 
kredieten boven de f 2000. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen wat 
de effecten zouden zijn van het opheffen van de beperking als in artikel 
28 genoemd. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie waren het eens met degenen die 
gepleit hadden voor een door de kredietgever te verstrekken verplichte 
budgetanalyse, gekoppeld aan een afkoelingsperiode, vanaf het tweede 
krediet. Het had deze leden verbaasd dat het kabinet meende dat er bij de 
budgetanalyse een taak lag voor het NIBUD in de richting van de krediet-
nemer. Het NIBUD is een tweede-lijnsinstelling die werkt voor de eerste 
lijn, de financieringsinstellingen. De financieringsinstellingen zitten zelf 
ook in het bestuur van het NIBUD. Het NIBUD heeft een systeem voor 
budgetanalyse ontwikkeld, waarmee de kredietgever op eenvoudige wijze 
- de noodzakelijke informatie is immers toch al bij de kredietgever 
bekend wanneer hij een gedegen kredietwaardigheidsonderzoek doet -
de consument een inzicht kan verstrekken in de wijziging in zijn inkomsten-
en uitgavenstromen als gevolg van dit nieuwe krediet. 

De opmerking dat de kosten voor een budgetanalyse de baten zouden 
overtreffen doet zeer merkwaardig aan in het licht van het feit dat de 
lasten van het ontbreken van een goed budgetadvies op de consument en 
eventueel zelfs, door middel van schuldsanering, op bij voorbeeld de 
GKB's worden afgewenteld. De lasten voor de kredietgever kunnen nooit 
hoog zijn, waar voor het bonafide deel van de markt immers al in de 
erecode vermeld staat dat er geen kredieten zullen worden verstrekt dan 
na een serieus onderzoek, in het bijzonder naar de financiële positie en de 
draagkracht van de kredietaanvrager. De daartoe benodigde informatie is 
voor een deskundig kredietverstrekker relatief simpel te verwerken in een 
budgetanalyse. Een «afkoelingsperiode» daarna stelt de consument in 
staat de keuzeproblemen waarvoor hij zich gesteld ziet, reëel, aan de 
hand van de budgetanalyse, te overzien. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden ook bij de kredietregistratie 
problemen met de wijze waarop het wetsvoorstel op twee gedachten 
hinkt. Enerzijds wordt bij voortduring gewezen op de zelfregulering, 
anderzijds wordt - terecht - de eigen verantwoordelijkheid van de 
overheid vastgelegd. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er geen 
bezwaar tegen dat aangesloten zijn bij het BKR een voorwaarde is op 
grond waarvan vergunning kon worden verleend. Zij achtten dat zelfs 
positief. Hun bezwaar gold veel meer de wijze waarop de overheid een 
vergunningenstelsel afhankelijk maakt van voorwaarden, op de inhoud 
waarvan de overheid zelf weinig tot geen invloed kan uitoefenen. Zij 
hadden de indruk dat deze overweging ook de achtergrond was van het 
voornemen om het constructieve overleg tussen vertegenwoordigers van 
departementen en het BKR in de nabije toekomst te intensiveren en te 
structureren. De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden er prijs op over dit 
voornemen nog nadere informatie te ontvangen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat het ook gezien in het licht 
van andere wetsvoorstellen met betrekking tot de persoonsregistratie en 
de privacybescherming, een goede zaak zou zijn ook bij de kredietregistratie 
aan dit punt nog de nodige aandacht te besteden. Zij citeerden het 
SER-advies, waarin staat vermeld dat aan een zorgvuldige behandeling 
en bewaking van de persoonlijke gegevens van de consument strenge 
eisen moeten worden gesteld. Eisen die zowel moeten gelden voor de 
kredietgevers en bemiddelaars als voor het BKR. Op welke wijze acht het 
kabinet de privacy van kredietnemers voldoende gewaarborgd bij de 
kredietbemiddelaars en de kredietgevers? Is het nog steeds waar dat over 
het Reglement Bescherming Persoonlijke Levenssfeer geen klachten 
bekend zijn? Voldoet dit reglement, voor zover thans valt te overzien, aan 
de normen zoals gesteld in de wet persoonsregistratie? 

Op welke wijze wordt getoetst of een kredietgever die geroyeerd is 
door het BKR wel verantwoord optreedt? Wat zijn daarvoor de criteria? En 
op welke wijze wordt zulk een kredietgever geacht verder verantwoord te 
kunnen optreden wanneer hij geen inzicht meer heeft in eventuele andere 
schulden van een kredietaanvrager? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 785, nr. 6 25 



De leden van de P.v.d.A.fractie hadden bedenkingen tegen de onder-
grens van f 2000 voor het verplichte inwinnen van inlichtingen. Cumulatieve 
kredieten van bedragen tot tweeduizend gulden kunnen evenzeer tot 
grote problemen leiden. 

De leden van de fractie van D66 vroegen welke informatie een krediet-
gever krachtens de wet verplicht is op te vragen van de consument. Kan 
hiervan een overzicht worden gegeven? Waarom mag de kredietgever 
deze informatie niet op microfiche of -film bewaren, doch moet dit per se 
in de ongemakkelijke vorm van de originele documenten? 

Voorts vroegen deze leden op welke wijze precies de privacy van de 
consument is beschermd, mede ten aanzien van informatie die bij derden 
wordt ingewonnen. 

De leden van de D66-fractie vroegen vervolgens waarom aan de 
vergunning slechts «in beginsel» de verplichting tot permanente aansluiting 
bij het BKR wordt verbonden. Voor een dergelijk woordgebruik wordt 
vaak gekozen indien uitzonderingen mogelijk zijn. Waar bestaan die uit? 

Tevens vroegen de genoemde leden of al bekend is waartoe het 
overleg met het BKR over toelating tot de registratie van alle vergunning-
houders onder de WCK (inclusief degenen met als nevenberoep krediet-
bemiddelaar) heeft geleid. Deze leden waren van mening dat dient te 
worden gegarandeerd dat alle vergunninghouders zijn aangesloten bij het 
BKR. Zulks is in het belang van de andere vergunninghouders, die anders 
immers nooit helemaal zeker kunnen zijn dat hun potentiële cliënt geen 
bij het BKR onzichtbare leningen heeft lopen. Schrapping uit het ledenbe-
stand van het BKR zou derhalve ook moeten leiden tot intrekking van de 
vergunning. Deze leden zagen geen bezwaar tegen toevoeging van een 
dergelijke (negatieve) voorwaarde aan de vereisten voor een vergunning. 

De leden van de D66-fractie waren van mening dat een registratiegrens 
van f 2000 voor het goederenkrediet bepaald te hoog is. Ook hier is wel 
het belang van de kredietgever duidelijk gedefinieerd, maar niet het 
consumentenbelang. Vele kleintjes maken één grote. Een consument zou 
vele kleine leningen kunnen afsluiten en daardoor in serieuze problemen 
komen, zonder dat dit tijdig leidt tot signalering bij het BKR van de 
oplopende (onverantwoorde) schuldpositie. Vooral voor de leveranciers 
die hoofdzakelijk kleine kredieten verstrekken kan dit nadelig uitwerken. 

Het onderhavige voorstel bevat naar het oordeel van de leden van de 
S.G.P.-fractie nogal wat voorschriften met betrekking tot het bewaren van 
diverse soorten bewijsmateriaal, zoals acten en ingewonnen inlichtingen 
omtrent de beoordeling van de kredietwaardigheid van de aanvragende 
kredietnemer. Door vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfs-
leven is gewezen op de niet geringe administratieve lasten welke aan 
deze voorschriften verbonden zijn. Mede gezien de toch al zware verplich-
tingen die in het kader van overheidsregelingen op het bedrijfsleven zijn 
gelegd - deze leden verwezen naar het rapport «Heerendiensten» om aan 
te duiden wat zij op het oog hadden - zouden zij het op prijs stellen op dit 
punt beperking van regelgeving toe te passen. Zien de bewindslieden 
mogelijkheden om deze lasten te verminderen, bij voorbeeld door gebruik 
van geautomatiseerde gegevensbestanden toe te staan? 

In het voorstel zijn verplichtingen opgenomen voor de kredietgevers om 
inlichtingen in te winnen. De leden aan het woord vroegen of bij de 
voorbereiding van het wetsvoorstel ook het alternatief was overwogen, 
zodanige prikkels in de regeling in te bouwen dat de kredietgevers 
eigener beweging die nodige informatie verkrijgen. Dan zou de verplichting 
daartoe niet nodig zijn geweest. Wellicht zou ook zo'n oplossing mede 
hebben kunnen werken aan een zekere vermindering van regelgeving. 
Zien de bewindslieden concrete mogelijkheden om enerzijds de voorschrif-
ten met betrekking tot de inrichting van de administratie van kredietgevers 
te versoepelen en anderzijds het zakelijk risico van kredietverstrekkers te 
verhogen? 
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Het kwam het lid van de R.P.F, fractie voor dat, waar budgetanalyse 
- zijns inziens terecht - wordt afgewezen, het als minder gewenst dient te 
worden beschouwd dat er geen registratiesysteem bestaat, waaruit 
ondubbelzinnig blijkt of iemand een hypothecaire schuld bezit. In de 
huidige situatie behoort overkreditering die niet aan de kredietgever te 
wijten is, eerder tot de mogelijkheden. Hij stelde prijs op de mening van 
de bewindslieden terzake. 

Verder wilde dit lid in dit verband weten op welke wijze de privacy van 
de kredietnemers is gewaarborgd bij de stichting Bureau Krediet Regi-
stratie. Moet deze waarborg als voldoende worden beoordeeld? 

8. De krediettransactie 

8.1 Het aangaan van de transactie 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat de CCA slechts om 
de postorderbedrijven niet in al te grote problemen te brengen adviseert 
een ondergrens van f2000 op te nemen voor goederenkrediet. De leden 
van de P.v.d.A.-fractie hadden enige twijfels bij dit voorstel. Zij merkten 
op dat bij de GKB's de ervaring bestaat dat mensen die onvoldoende 
kredietwaardig worden geacht door de geldkredietverstrekker vaak de 
neiging hebben uit te wijken naar een postorderbedrijf. Dit leidt niet 
alleen tot een duur krediet, maar ook tot een situatie waarin mensen 
worden gestimuleerd door te gaan, zodat overcreditering op de loer ligt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden tevens dat de voorlichting 
vanuit de postorderbedrijven niet altijd even helder is. Zo komt niet altijd 
duidelijk naar voren dat er sprake is van kredietverlening. De praktijk dat 
een consument die niet binnen een bepaalde tijd heeft betaald, geacht 
wordt krediet te hebben aangevraagd, kwam deze leden als onjuist voor. 
Naar de opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie zou krediet alleen 
dan kunnen worden verleend, als de cliënt dat ook uitdrukkelijk heeft 
gewild. Samenvattend: de leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet 
overtuigd van de wenselijkheid bij goederenkrediet een ondergrens van 
f2000 in te bouwen. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen helemaal niet waarom soortge-
lijke problemen bij het geldkrediet zouden moeten worden ondervangen. 
Op welke problemen zou dat dan moeten slaan? Als het verstrekken van 
een schriftelijke bevestiging, die aan dezelfde vereisten moet voldoen als 
een akte als bedoeld in artikel 32, wordt voorgesteld, is het toch even 
goed mogelijk geldkrediet tot f2000 niet anders te behandelen dan 
geldkrediet boven de f2000? 

De leden van de D66-fractie stonden positief tegenover de «afkoelings-
periode» die door middel van de hier genoemde bepalingen in feite 
geboden wordt. Zij spraken er echter hun teleurstelling over uit dat de 
oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen échte afkoelingsperiode 
was vervallen. Zij zagen deze graag alsnog opgenomen. Deze leden 
waren nog niet overtuigd van de wijsheid van een grens van f2000. Ook 
bij kleinere bedragen kunnen mensen soms in problemen komen, terwijl 
juist bij de postorderbedrijven nogal eens sprake is van impulsaankopen. 
Veel aankopen bij deze bedrijven bevinden zich ver onder de grens van 
f2000. Waarom zou bij een (voor de consument incidentele) aankoop van 
een televisietoestel of een videorecorder geen akte kunnen worden 
opgesteld? Waarom zou geen BKR-toets kunnen plaatsvinden? Anderzijds 
hadden deze leden begrip voor de technische problemen bij een te lage 
grens. Bestaat er eigenlijk inzicht in de vraag waardoor de meeste 
problematische schuldposities ontstaan: bij geldkredieten of bij goeder-
enkredieten, die door een betrekkelijk eenvoudige cumulatie de draagkracht 
van de consument evengoed ver te boven kunnen gaan? 
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8.2 Nietigheden 

Met betrekking tot de vervroegde opeisbaarheid vroegen de leden van 
de C.D.A. fractie naar de visie van de regering op opmerkingen van de 
Consumentenbond. Een regeling strekkende tot kwijtschelding van 
restschuld bij overlijden van de kredietnemer, zoals veel voorkomt, zou 
problemen voor nabestaanden kunnen beperken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen wanneer de 
consequenties van het nog niet ingegaan zijn van afdeling 6.5.2A van het 
nieuwe BW wat duidelijker zouden worden geschetst. De opmerking dat 
er een tijdelijke leemte zal ontstaan, verontrustte deze leden. Zij zagen 
niet in waarom in de WCK geen tijdelijke aanvullende bepalingen zouden 
kunnen worden opgenomen, die dan te zijner tijd met de invoering van 
het nieuwe BW op die onderdelen weer zouden kunnen vervallen. Zij 
stelden er prijs op als het wetsvoorstel in die zin zou worden aangepast. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen nader commentaar op de 
opmerkingen van de Consumentenbond, dat er bij het overlijden van de 
kredietnemer problemen kunnen ontstaan voor de erfgenamen die wel in 
staat zijn de laatste termijnen af te lossen, maar op grond van hun 
inkomen wellicht niet in aanmerking kunnen komen voor de lening, omdat 
zij de toets der kredietwaardigheid niet kunnen doorstaan. Waar persoon-
lijke leningen en doorlopende kredieten een kwijtscheldingsbepaling 
kennen bij overlijden doet dit probleem zich niet voor, maar er zijn 
situaties denkbaar, zoals genoemd voorbeeld, waar de onmiddellijke 
opeisbaarheid tot onbedoelde consequenties kan leiden. 

De leden van de D66-fractie vroegen welke bepalingen uit de wet 
algemene voorwaarden die ook in het voorontwerp-WCK voorkwamen, in 
dit voorstel zijn vervallen. Nu de commissie-Van den Haak niet onverdeeld 
positief heeft geadviseerd over invoering van het Nieuw-B.W. en bovendien 
de invoering op zijn vroegst in het begin van de jaren negentig is voorzien, 
konden deze leden zich voorstellen dat een aantal bepalingen inzake 
algemene voorwaarden alsnog onder deze wet zou worden gebracht. Een 
latere aanpassing van de WCK aan het dan gewijzigde B.W. moet dan 
maar voor lief worden genomen, en is overigens vrij gemakkelijk te 
regelen in de invoeringswet bij het Nieuw-B.W. 

De leden van de D66-fractie vroegen de regering om commentaar op 
het pleidooi van de VFN om de uitzonderingen met betrekking tot het 
opeisbaarheidsbeding uit te breiden met: vermogensbeslag bij de 
debiteur of verloren gaan van de tot zekerheid dienende zaak. Het was 
hen opgevallen dat zij op dit punt veel commentaren hadden ontvangen. 
Zij vroegen om een reactie op de commentaren van gezamenlijke banken 
en de VFN. 

Bezwaar hadden deze leden tegen de vervroegde opeisbaarheid bij 
overlijden. Erfgenamen moeten ten minste het recht hebben de lening 
voort te zetten. Dat zulks gebruikelijk is kan wel waar zijn, maar vormt 
onvoldoende garantie, en beschermt dus ook de consument niet. 

Het lid van de G.P.V-fractie meende dat het toelaten van vervroegde 
opeisbaarheid in geval van overlijden van de kredietnemer in de praktijk 
tot ongewenste situaties aanleiding kan geven. De nagelaten betrekkingen 
van de kredietnemer kunnen acuut in de problemen raken indien de 
schuldrest direct dient te worden terugbetaald. Kan het verbod van 
vervroegde opeisbaarheid zich ook niet uitstrekken tot de gevallen waarin 
de kredietnemer is overleden? 

Terzake van de bepalingen betreffende de vervroegde opeisbaarheid 
stelde het lid van de R.P.F, fractie de volgende vraag. Houdt het gestelde 
in de laatste zin van de tweede alinea op bladzijde 55 van de memorie 
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van toelichting in, dat invordering na overlijden onder omstandigheden 
onrechtmatig kan zijn? Zo ja, over welke mogelijkheden beschikken de 
erfgenamen om het bezit van de zaak voor zichzelf veilig te stellen? Wat 
is de reden, luidde de volgende vraag van het genoemde lid, dat de 
bewindslieden in het verloren gaan der zaak geen grond voor vervroegde 
opeisbaarheid zien? 

8.3 Maximumtarief 

De leden van de D66-fractie onderschreven het in de wet opnemen van 
een verplichting om een maximumtarief vast te stellen. Zij zagen het 
betoog over het tarievenbeleid echter graag nader geadstrueerd. Zij 
hadden met belangstelling kennis genomen van de technische uiteenzetting 
en konden deze ook wel volgen, maar wilden graag concreet zien wat de 
nieuwe benaderingswijze in de praktijk betekent. Zij vroegen de regering 
daarom over een periode van bij voorbeeld een jaar aan te geven wat het 
effectief kredietvergoedingspercentage is geweest, en wat het zou zijn 
geweest bij toepassing van de nieuwe methode. 

Dat de vaststellingsmethode helder en eenvoudig toepasbaar dient te 
zijn, konden deze leden onderschrijven. Zij waren er echter niet van 
overtuigd dat de maximum-vergoeding hoger zou moeten worden 
vastgesteld. Toch wordt die verwachting uitgesproken. Voor zo ver het 
gaat om de huidige geldkredieten is toch niet gebleken van een te laag 
tarief, zo vroegen deze leden. Er is toch evenmin gebleken van een als 
gevolg van een te laag tarief te restrictief acceptatiebeleid? Hoe verhoudt 
zich de mogelijke verhoging tot het argument dat voorkomen dient te 
worden dat woekerpercentages kunnen worden vastgesteld, hetgeen 
immers de strekking is van de voorgaande paragraaf uit de memorie van 
toelichting? 
Deze leden zagen evenmin in het onder de wet brengen van de voorheen 
onder de WAS geregelde vormen van kredietverlening (het goederenkre-
diet) een doorslaggevend argument om het percentage te verhogen. 
Indien dit onvermijdelijk zou zijn bij de vaststelling van één percentage, 
dan maar twee percentages; één voor het geldkrediet, een hoger voor het 
goederenkrediet. Overigens hadden deze leden - met de Nederlandse 
Postorderbond - bezwaar tegen het onder het percentage brengen van 
incassokosten. 

Het lid van de R.P.F, fractie achtte het instellen van een maximumtarief 
voor de kredietvergoeding gerechtvaardigd. 

8.4 Zakelijke zekerheden 

Met betrekking tot de eigendomsoverdracht tot zekerheid constateerden 
de leden van de CDA. f rac t ie een wijziging van de huidige praktijk. Bij 
geldkrediet zal het straks niet meer toegestaan zijn om anders dan voor 
het object waarvoor het krediet is aangevraagd, zekerheid te geven. In dit 
verband wezen zij op het commentaar van de VFN en vroegen om een 
nadere motivatie van de regering. 

De leden van de P.v.d.A-fractie konden volledig instemmen met de 
opvatting van het kabinet dat bij objectfinanciering de verhaalsmogelijkheid 
van de kredietgever moet worden beperkt tot het gefinancierde goed. Bij 
terugname van de zaak misten de leden van de P.v.d.A. fractie een 
bepaling waarbij de «overwaarde» wordt gerestitueerd. Indien een goed 
voor een groot deel is betaald en dan wordt teruggehaald, zal de waarde 
van het goed de omvang van de schuldrestant kunnen overschrijden. In 
dergelijke gevallen zou naar redelijkheid een deel van het bedrag moeten 
worden terugbetaald, meenden deze leden. Zij wezen erop dat bij 
dergelijke kredieten het zo goed als altijd zo is dat de duur van het krediet 
vele malen korter is dan de economische en technische levensduur van 
het produkt. 
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De leden van de D66-fractie vroegen of terecht de vrees is geuit dat de 
beperking van het opvorderingsrecht van de tot zekerheid verbonden zaak 
tot driekwart van de looptijd, zal leiden tot stopzetting van aflossingen na 
die periode. 

De zakelijke zekerheid boet onder meer aan belang in door het opvor-
deringsrecht tot driekwart van de looptijd te beperken, zo merkte het lid 
van de R.P.F, fractie op. Ofschoon er naar de mening van dit lid zeker 
redenen zijn om de voorgestelde bepaling te rechtvaardigen, betwijfelde 
hij toch of op deze wijze niet een - ongewenste - fundamentele inbreuk 
op het zakelijk zekerheidsrecht wordt gemaakt. Voor deze inbreuk is des 
te minder reden, nu in de sfeer van de executie voorstellen zijn uitgewerkt 
welke leiden tot verhoging van de opbrengst van het goed bij verkoop. 
Voorts biedt artikel 42, eerste lid van de WCK een belangrijke bescherming 
tegen onevenredig nadeel voor de kredietnemer. In dit verband vroeg de 
R.P.F, fractie of afdeling 4 van hoofdstuk IV van de wet onverkort dient te 
gelden voor kredieten van f 2 0 0 0 0 tot f 40000 . Het belang van een 
zekerheidsstelling is hier voor de kredietgever naar evenredigheid groter, 
betoogde het lid van deze fractie. Het is niet onredelijk dit in de wetgeving 
tot uiting te laten komen. 

8.5 Verhouding tot het burgerlijk recht 

Artikel 66 WCK verklaart sommige artikelen uit het Burgerlijk Wetboek 
niet en andere artikelen wel van toepassing op overeenkomsten die onder 
de WCK vallen. De commissie vroeg of daarmee geen afbreuk wordt 
gedaan aan het karakter van het BW als neerslag van het gecodificeerde 
burgerlijke recht. Zij wees in dit verband op de onlangs vanuit de beide 
Kamers der Staten-Generaal met de minister van Justitie gevoerde 
discussie over de uitleg van het codificatieartikel uit de Grondwet 
(stukken 1 6 529). Is ook overwogen voorstellen tot wijziging van het BW 
in te dienen, zodat dit geheel in overeenstemming met de WCK kan 
worden gebracht? 

De commissie informeerde in dit verband tevens naar eventuele 
procesrechtelijlke consequenties van het voorgestelde artikel 66 WCK. 
Zullen de artikelen 125g tot en met 125j van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering onverkort van toepassing zijn op overeenkomsten 
waarvoor een deel van de BW-bepalingen niet meer zal gelden? 

8.6 Mede-aansprakelijkheid financier 

De leden van de P.v.d.A-fractie gingen ervan uit dat het wetsvoorstel 
zou worden aangepast aan de EG-richtlijn. Zij vonden het argument dat 
niet geregeld moet worden voor een kredietkoper wat niet ook voor een 
contantkoper kan worden geregeld, niet overtuigend. In die gevallen waar 
de verkoper een exclusieve binding heeft met de financier - deze leden 
dachten hierbij bij voorbeeld aan de autobranche, waar het «rij nu, betaal 
later» en het «koop en financier de auto via ons» heel gebruikelijk is -
achtten deze leden het volstrekt terecht bij wanprestatie van de goede-
renleverancier de consument rechten te geven jegens de financier (bij 
voorbeeld stopzetting van de betaling). 

De leden van de D66-fractie achtten de introductie van medeaanspra-
kelijkheid van de financier aanvaardbaar en ook wenselijk in het in de 
memorie van toelichting omschreven geval, dat er een nauwe binding 
bestaat tussen leverancier en financier, zeker als de eerste zelf de 
kredietmaatschappij heeft opgericht. Gezien het doel van het wetsvoorstel 
(bescherming van de consument) moet in die gevallen mede-aansprake-
lijkheid als positief worden beoordeeld. Voor de meeste financiers hoeft 
dit niet tot problemen te leiden; er moet immers sprake zijn van een 
nauwe, vaak exclusieve band tussen leverancier en financier. Ook hier 
geldt dat de aangevoerde afbakeningsproblematiek de leden van de 
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D66-fractie er niet toe bracht van een regeling te willen afzien. Zij wezen 
er op dat ook de richtlijn van de EG een dergelijke mede-aansprakelijkheid 
bevat, terwijl de adviesorganen eveneens positief oordeelden. Bovendien 
vormt het uitblijven van de invoering van de Wet Consumentenkoop een 
extra argument voor deze mede-aansprakelijkheid. 

9 Schuldbemiddeling 

Met betrekking tot de schuldenregeling verwezen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie naar hun inbreng in het voorlopig verslag en het eindverslag 
op wetsvoorstel 19 460. 

In het kader van de schuldbemiddeling verzochten de leden van de 
P.v.d.A. fractie voorts een reactie te geven op een uitspraak van Van Hilst 
van het bureau schuldsanering in Rotterdam (NRC van 26 januari 1987) 
met betrekking tot de effectieve incassomethoden van de postorderbe-
drijven: «er zijn enkele harde incasseerders...» De erecode van de VFN 
stelt dat er «begrip zal worden getoond voor kredietnemers die na 
kredietverlening in financiële moeilijkheden geraken». Kan het kabinet 
inzicht geven in de wijze waarop de diverse kredietgevers, waaronder de 
postorderbedrijven, omgaan met deze opvatting van de VFN? Past de 
wijze van incasseren zoals deze soms door postorderbedrijven wordt 
betracht onder deze code? 

10 Adviescommissie 

De leden van de CDA. f rac t ie waren vooralsnog van mening dat de 
gemeentelijke kredietbanken geen zitting zouden moeten nemen in de 
adviescommissie, indien de wet niet op hen van toepassing zou worden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden de nodige aarzeling om in te 
stemmen met het toelaten van de kredietbemiddelaars tot de adviescom-
missie. Zij meenden dat met negen leden, waarvan er drie afkomstig zijn 
uit de consumentenorganisaties, drie uit de kringen van kredietgevers en 
dan nog drie uit andere groeperingen waaronder de kredietbemiddelaars, 
de positie van de consument in de bedoelde adviescommissie naar aantal 
vertegenwoordigers niet sterk is. Zij meenden dat alleen dat al de 
optimale bescherming van de consument niet ten goede zou komen. 
Wanneer ten aanzien van de kredietbemiddelaars niet voldaan zou 
worden aan vrij stringente eisen, hadden zij dan ook grote twijfels bij dit 
voornemen. 

De leden van de D66-fractie deelden de bezwaren van de Commissie-
WCGK en de Consumentenbond tegen opneming van kredietbemiddelaars 
in de adviescommissie. Zulks is alleen aanvaardbaar als er een registratie-
systeem is, zo stelt de Consumentenbond terecht. 

Overigens achtten de leden van de D66-fractie het argument voor het 
voorstel om de GKB's binnen deze commissie te halen, gekunsteld. 
GKB's horen onder de wet te vallen, en zo niet, dan ook niet in de 
commissie te zitten. Deze leden waren het wat dit betreft eens met de 
opvatting van de gezamenlijke banken. Er hoort in zaken als de onderhavige 
geen invloed te zijn zonder verantwoordelijkheid. 

De samenstelling van de adviescommissie heeft van verschillende zijde 
vragen opgeroepen met betrekking tot de evenwichtigheid daarvan, 
ingeval de bemiddelaars een plaats krijgen toegewezen, zo contateerde 
ook het lid van de R.P.F, fractie. Afgezien van de vraag of de voorgestelde 
samenstelling inderdaad tot onevenwichtige adviezen zou kunnen leiden, 
vroeg het aan het woord zijnde lid om een toelichting op de stelling van 
de bewindslieden dat een bemiddelaar een tussenpositie vervult. Juridisch 
gezien moge dat waar zijn, merkte hij op, in economisch opzicht echter is 
het belang van de kredietbemiddelaar volledig aan de zijde van de 
kredietgevers gelegen. 
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11 Klachten en beroep 

De regering zegt te verwachten dat de privaatrechtelijke klachtenbe-
handeling ook voor klachten rond kredietzaken van belang kan worden. 
De leden van de C.D.A.fractie waren benieuwd naar een meer uitgewerkte 
visie op dit punt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met de constatering dat 
individuele klachten van consumenten en klachten van de consumenten-
organisaties een aanvulling kunnen zijn op het repressief toezicht vanuit 
de overheid. Deze leden plaatsten wel enige vraagtekens bij de bemidde-
lingstaak vanuit het departement. Zou niet overwogen moeten worden 
een meer onafhankelijke klachteninstantie in te stellen? Welke zijn de 
overwegingen geweest daar niet toe over te gaan? 

Naar aanleiding van het gestelde over de aan de rechter voorgelegde 
geschillen vroegen de leden van de D66-fractie wanneer nu eindelijk een 
wetsvoorstel wordt ingediend ter vereenvoudiging van kantongerechts-
procedures, waarover nu al zo lang wordt gesproken. Een vereenvoudiging 
is in het belang van de consument, zeker ook in het kader van dit voorstel. 

Deze leden vroegen waarom niets is geregeld over een onafhankelijke 
klachtencommissie. Zij zagen graag zeker gesteld dat deze, al dan niet via 
zelfregulering, spoedig tot stand komt. Ook de richtlijn gaat van die 
wenselijkheid uit, meenden zij te weten. 

II ARTIKELEN 

Ten aanzien van de artikelen wensten de leden van de CD.A-fractie 
enige opmerkingen te maken. Overigens realiseerden zij zich dat de 
verwerking van de Europese richtlijn in een volgende fase van de schriftelijke 
gedachtenwisseling nog tot nadere opmerkingen kan leiden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met betrekking tot de wetsarti-
kelen nog een aanal vragen toegezonden gekregen van het College van 
overleg van de gezamenlijke banken en van de Vereniging van financie-
ringsondernemingen in Nederland. Zij veronderstelden dat het departement 
eveneens over de commentaren van deze organisaties zou beschikken. 
Waar het kabinet dat zinnig acht, hadden zij er geen enkel bezwaar tegen 
dat in de memorie van antwoord ook op die commentaren uit de praktijk 
nog zou worden ingegaan. 

De leden van de V.V.D.fractie hadden met veel belangstelling kennis 
genomen van de uitvoerige artikelsgewijze commentaren van de zijde van 
de VFN en het College van overleg van de gezamenlijke banken (CVO), 
alsmede van het commentaar van de Nederlandse Postorderbond. Zij 
vroegen de regering om - voorzover nodig - puntsgewijs een reactie op 
deze commentaren te geven. 

Ook de leden van de fracties van D66 en van de S G P . hadden nog 
enkele vragen over afzonderlijke artikelen. 

Artikel 2 

Aangezien het wetsvoorstel consumentenbescherming tot uitgangspunt 
heeft gekozen, zou het volgens de leden van de C.D.A.-fractie aanbeveling 
verdienen om het slot van artikel 2 als volgt te formuleren: 

«... een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep en bedrijf». Dit is qua formulering ontleend aan artikel 6.5.2A.3 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Hieraan zou kunnen worden toege-
voegd: 
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«De vermelding in de akte dat de kredietnemer handelt in de uitoefening 
van zijn beroep of bedrijf levert te dien aanzien volledig bewijs op». 

Artikel 4, lid 1 onder c en d kan dan geschrapt worden. Door deze 
aanpassingen wordt voorkomen dat de wet van toepassing zou kunnen 
worden op krediettransacties waaraan als kredietnemer deelneemt een 
ondernemer of zelfstandige beroepsbeoefenaar en waarbij verzuimd 
wordt in de akte te vermelden dat het krediet wordt verleend ten behoeve 
van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, of waarbij geen akte is 
ondertekend. De leden van de C.D.A. fractie vernamen graag de reactie 
van de bewindslieden hierop. 

Artikel 3, tweede lid 

Opschoon de redenering met betrekking tot dit artikel in de memorie 
van toelichting (blz. 75) de leden van de C.D.A.-fractie aansprak, vroegen 
zij toch hoe deze bepaling in de praktijk zal functioneren. Variabele 
rentepercentages, kasvoorschotprovisie, eenmalige afsluitprovisie enz. 
worden veelal niet op jaarbasis uitgedrukt. De vele verschillende vormen 
krediettransacties boven de f 4 0 0 0 0 zouden bij wijziging van de rente 
telkenmale een nieuw inlegvel c.q. een nieuwe prospectus vereisen, 
waarin alle nieuwe rentepercentages moeten worden opgegeven. 

De leden van de S G P . fractie vroegen waarom de reikwijdte van 
artikel 3, lid 2 niet is uitgebreid tot alle krediettransacties zoals vermeld 
onder artikel 4. Zij achtten dit wenselijk. Kunnen de bewindslieden nader 
uiteenzetten welke redenen tot de huidige redactie van de betreffende 
artikelen hebben geleid? 

Artikel 3, derde lid 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen of in een voorkomend geval een 
overgangsregeling getroffen dient te worden voor krediettransacties die 
door wijziging van de kredietsom als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder de 
wet gaan vallen. Zou een dergelijke overgangsregeling niet getroffen 
worden, dan kunnen door een verhoging van de bovengrens van f40 000 
bedingen in bestaande krediettransacties geheel of ten dele door nietigheid 
worden getroffen (artikel 33) en kunnen bepaalde zekerheden - bij 
het voorgestelde artikel 40 - voor bestaande krediettransacties komen te 
vervallen. Deze leden vernamen gaarne de reactie van de bewindslieden 
hierop. 

Het kwam de leden van de P.v.d.A.-fractie voor dat in geval van 
verhoging van het in het eerste lid van artikel 3 genoemde bedrag een 
overgangsmaatregel zou moeten worden getroffen voor reeds verleende 
kredieten die het oorspronkelijke bedrag te boven gingen. 

Artikel 4, eerste lid onder a 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden een voorkeur voor een andere 
definitie van kredietverlening op zachte voorwaarden, daar de wettelijke 
rente hoger kan liggen dan het gebruikelijke kostenpercentage. 

Artikel 4, eerste lid onder g 

De memorie van toelichting lijkt er in paragraaf 4.1.2.9 vanuit te gaan 
dat onder «belening van een levensverzekering» uitsluitend polisbelening 
bij de verzekeringsmaatschappij dient te worden verstaan. De leden van 
de C.D.A.-fractie vroegen of, indien deze uitleg juist is, deze tekst zou 
moeten worden aangevuld met «... of die geschieden tegen zekerheids-
cessie van de rechten uit een levensverzekering». Deze leden meenden 
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dat het niet reëel zou zijn om polisbelening bij de verzekeringsmaatschappij 
anders te behandelen dan een bancaire financiering tegen zekerheidsces-
sie. 

De leden van de P.v.d.A-fractie verzochten een reactie op de opmerking 
van het College van overleg van de gezamenlijke banken dat deze 
bepaling zou moeten worden aangevuld met een zinsnede, omdat anders 
uitsluitend de polisbelening bij een verzekeringsmaatschappij onder deze 
bepaling zou vallen. 

Artikel 4, eerste lid onder h 

Naast de kredieten die in de bancaire praktijk als consumptieve 
financieringen worden beschouwd, komen er kredieten in rekening-courant 
aan particulieren voor die in de bancaire praktijk nimmer als consumptieve 
financieringen worden beschouwd en die daarom niet binnen de werkings-
sfeer van de wet behoren te vallen. De leden van de C.D.A.-fractie 
vroegen of belening van niet ter beurze genoteerde effecten wel onder de 
wet zou moeten vallen, mede in verband met het feit dat huisfondsen van 
banken (beleggingsparticipaties) lang niet altijd ter beurze zijn genoteerd. 
Voorts valt te denken aan financiering tegen verpanding van spaartegoeden. 
Deze financieringen spelen zich meer af in de vermogenssfeer dan in de 
consumptieve sfeer. Met dezelfde motivering zijn in het wetsontwerp de 
effectenkredieten tegen onderpand van ter beurze genoteerde effecten 
van de werking van de wet uitgezonderd (paragraaf 4.1.2.9 van de 
memorie van toelichting). In de derde plaats noemden de leden van de 
C D A . fractie financieringen met als zekerheid cessie van vorderingen, bij 
voorbeeld subsidies. Te denken valt hier aan de Beschikking geldelijke 
steun huisvesting gehandicapten. Deze regeling beoogt geen consumptieve 
financiering. Deze uitzondering is niet bedoeld te gelden voor de cessie 
van schadeverzekeringspenningen, met betrekking tot zaken die tot 
zekerheid zijn overgedragen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de genoemde kredietvormen 
niet ook buiten het bereik van de wet zouden moeten vallen. 

Artikel 23, derde lid 

Sluit het hier gestelde het bewaren van bescheiden op mircrofiches, 
microfilms of via andere «moderne» vormen van archivering uit, zo wilden 
de leden van de P.v.d.A.-fractie weten. 

Artikel 24 

De leden van de C.D.A.-fractie konden zich vinden in dit artikel maar 
vroegen of een versobering van de rapportage mogelijk zou zijn, zoals 
gevraagd in enkele commentaren. 

Artikel 26, vierde lid 

Verschillende kredietvormen kennen een kredietvergoedingspercentage 
dat gekoppeld is aan een variabele rente, bij voorbeeld aan het promesse-
disconto. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het wetsvoorstel 
toelaat dat voor die kredietvormen het effectieve kredietvergoedingsper-
centage op jaarbasis in de prospectus wordt omschreven als variabel. Of 
dient bij iedere wijziging van de variabele een nieuwe prospectus, c.q. 
een nieuw inlegvel te worden samengesteld met het alsdan geldende 
kredietvergoedingspercentage? 
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Artikel 30, derde lid onder h 

De leden van de C.D.A. fractie legden dit artikel aldus uit, dat, indien 
zekerheidsrechten worden bedongen, de bepalingen van die zekerheids-
rechten integraal opgenomen dienen te worden in de akte waarbij de 
kredietovereenkomst wordt aangegaan. Indien deze uitleg juist was, 
vroegen deze leden of ook toegestaan kan worden dat in de akte verwijzing 
naar de afzonderlijke zekerheidsakte plaatsvindt. Het zou voor de krediet-
nemer overzichtelijker zijn, wanneer hem een afzonderlijke leningsover-
eenkomst en een afzonderlijke zekerheidsakte worden voorgelegd. 

Artikel 30, vijfde lid 

Kan de vernietiging ook gedurende de looptijd van een krediet worden 
ingeroepen, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie. Wanneer de 
looptijd van een krediet langer is dan drie jaar, is het dan niet redelijk de 
rechtsvordering tot vernietiging niet binnen drie jaar na de tot standkoming 
van de overeenkomst te doen verjaren maar de termijn in overeenstemming 
te brengen met de looptijd van het krediet? 

Artikel 33 

Moet de onder artikel 33 sub c, 5' genoemde uitzondering niet als 
overbodig worden beschouwd, zulks in verband met het gestelde in 
artikel 4 1 , lid 4, zo vroegen de leden van de S.G.P.-fractie. Daaraan 
voegden zij toe dat naar hun mening verduistering alleen strafrechtelijk 
kan en behoort te worden vastgesteld. Zij vroegen dan ook om een 
verklaring van het feit dat zo'n regeling is opgenomen in een voorstel dat 
beoogt de civielrechtelijke verhouding tussen kredietgever en kredietnemer 
te regelen. 

Artikel 34 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden een reactie willen horen op het 
gestelde door de Postorderbond, dat de incassokosten die straks onderdeel 
gaan uitmaken van de kredietvergoeding leiden tot het verhalen van 
wanbetaling op de correct betalenden. 

Artikel 35 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen wanneer er sprake is van 
variabele kredietvergoeding in de zin van het tweede en derde lid. Slaat 
dit op een situatie waarin de kredietgever de vergoeding te allen tijde 
eenzijdig mag wijzigen? Of kan hier ook onder worden begrepen een 
kredietvergoeding die telkens voor één jaar gefixeerd wordt? 

Genoemde leden vroegen of variabele kredietvergoedingen (rente) nog 
slechts zijn toegelaten binnen de grenzen van de algemene maatregel van 
bestuur ex artikel 35, eerste lid. Artikel 33 onder a verwijst immers naar 
artikel 35. Lid 2 van artikel 35 lijkt ervan uit te gaan dat variabele krediet-
vergoedingen alleen binnen die grenzen mogelijk zijn. Deze leden 
vernamen graag de reactie van de regering hierop. 

De leden van de D66-fractie vroegen een reactie op het commentaar 
van de gezamenlijke banken waar deze stellen dat het begrip «variabele 
kredietvergoeding» (in welk geval geen boete wegens vervroegde 
aflossing in rekening mag worden gebracht) nadere omschrijving behoeft. 

Artikel 37 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het niet van wijsheid zou 
getuigen normen in de wet vast te leggen voor mogelijke boetebedingen 
bij vervroegde aflossing. 
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Verder verzochten de leden van de P.v.d.A.fractie ingelicht te worden 
over mogelijke complicaties die in geval van schuldsanering kunnen 
voortvloeien uit het tweede lid. Zij meeden dat in zo'n geval een dergelijk 
beding niet zou kunnen gelden. 

Zagen de leden van de D66-fractie het juist dat hier weliswaar het 
recht op vervroegde aflossing is geregeld, maar dat het wetsvoorstel 
niets bepaalt over de maximaal in rekening te brengen boete? Als dit zo 
is, dan pleitten zij ervoor alsnog paal en perkte stellen aan boete-bedingen. 

Artikel 39 , tweede lid 

Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie dient een krediet-
gever periodiek inzicht te verstrekken in het uitstaand saldo zonder dat 
daarom door de kredietnemer is verzocht. In feite na iedere betaling. 

Artikel 39, derde lid 

«Binnen korte tijd» achtten de leden van de P.v.d.A.-fractie een te 
ruime omschrijving. Naar hun opvatting behoort binnen een week na de 
laatste afbetaling de kredietgever uit zich zelf een dergelijk gespecificeerd 
overzicht te verstrekken. 

Deze leden verwezen naar het SER-advies over de specificatie van de 
rekening voor het verrichten van diensten, waarin unaniem was gepleit 
voor het verstrekken van de gespecificeerde afrekening. Een vergelijking 
tussen kredietverstrekking en andere vormen van dienstverlening ligt voor 
de hand. 

Artikel 4 1 , tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of «... indien de looptijd van de 
krediettransactie voor meer dan drie vierde is verstreken» niet zou 
moeten worden vervangen door «... indien de kredietsom voor meer dan 
drie vierde is terugbetaald». Deze leden meenden dat met deze formulering 
meer recht zou worden gedaan aan de bedoeling zoals geformuleerd in 
de memorie van toelichting. 

Artikel 4 1 , vierde lid 

De leden van de C.D.A.-fractie waren het eens met deze bepaling, maar 
vroegen wat dan nog de waarde van de zekerheid voor de kredietgever is. 
Zij zouden dit graag verduidelijkt zien. 

Artikel 43, tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten deze bepaling overbodig, daar: 
- bij eigendomsoverdracht tot zekerheid altijd een eventueel overschot 

aan de zekerheidgever wordt uitgekeerd; 
- voor het eigendomsvoorbehoud reeds een regeling is getroffen in 

artikel 1576t BW. 

De voorzitter van de commissie, 
Van der Hek 

De griffier van de commissie, 
Koppen 
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