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De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en D66 hadden
met belangstelling kennis genomen van de brief van de Nederlandse
Vereniging van Banken (verder: NVB) en de Vereniging van Financie–
ringsondernemingen in Nederland (verder: VFN) van 12 oktober 1989 en
stelden mede naar aanleiding daarvan verschillende vragen over de
verhouding van het onderhavige wetsvoorstel tot de tweede richtlijn tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref–
fende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen (verder aan te duiden als Tweede bankenrichtlijn).
Alvorens op deze vragen in te gaan, is het goed er op te wijzen dat de
Tweede bankenrichtlijn op 15 december 1989 definitief door de Raad
van Ministers is vastgesteld (nr. 89/646/EEG, bekendgemaakt in PbEG
L 386).

Genoemde leden vroegen onze reactie op de stelling dat onder het
regime van de Tweede bankenrichtlijn kredietinstellingen die in een
andere Lid-Staat een vergunning hebben, geen vergunning op grond van
de WCK behoeven. De gevolgen van de Tweede bankenrichtlijn voor de
WCK zijn al aan de orde geweest in de nota naar aanleiding van het
eindverslag van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 1988/89 19 785, nr.
12, onder 2). Voorts bevat de brief van de toenmalige Minister van
Financiën, mede namens de toenmalige Staatssecretaris van Econo–
mische Zaken, A.J. Evenhuis, van 20 juni 1989 (Kamerstukken II
1988/89 19 785, nr. 21) een aanvullende beschouwing. In genoemde
brief is uiteengezet dat met het in werking treden van de Tweede
bankenrichtlijn kredietinstellingen als zodanig op grond van de weder–
zijdse erkenning van toezichtsregels met één bankvergunning binnen de
Gemeenschap hun diensten zullen mogen verlenen. Daarbij werd er op
gewezen dat het zogenaamde «home country control»-beginsel slechts
betrekking heeft op het bedrijfseconomische toezicht op kredietinstel–
lingen. Voorts is aangegeven dat het de Lid-Staat van ontvangst is
toegestaan om passende maatregelen te treffen, indien andere regels die
zijn vastgesteld heeft op grond van het algemeen belang worden
overtreden door kredietinstellingen uit een andere Lid-Staat. In
samenhang met het feit dat consumentenbescherming valt onder het
begrip «algemeen belang» werd geconcludeerd dat er materieel geen
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collisie zou ontstaan tussen de Tweede bankenrichtlijn en de WCK. In het
licht van de zestiende overweging en een van de bepalingen van de
richtlijn (het huidige artikel 21, vijfde lid) stelden de toenmalige bewinds–
lieden zich een qua effectiviteit aan een vergunningstelsel materieel
gelijkwaardig administratief instrumentarium voor, hetwelk geen ex ante
belemmering voor elders in de Gemeenschap gevestigde kredietinstel
lingen zou betekenen.

De definitieve versie van de Tweede bankenrichtlijn geeft ons geen
aanleiding een ander standpunt in te nemen. De WCK zal derhalve met
ingang van de datum van inwerkingtreding van de richtlijn (1 januari
1993) moeten worden gewijzigd, waarbij er in moet worden voorzien dat
het vergunningvereiste niet geldt voor in andere Lid-Staten van de EEG
gevestigde kredietinstellingen waarop de bedoelde richtlijn van
toepassing is. Bij het uitwerken van een alternatief administratief instru–
mentarium voor die instellingen zullen twee uitgangspunten in acht
worden genomen,

Ten eerste mag geen afbreuk worden gedaan aan de door de WCK
beoogde consumentenbescherming. In de bovengenoemde brief werd
reeds gesteld dat het alternatieve stelsel qua effectiviteit gelijkwaardig
moet zijn aan het vergunningstelsel. De inhoudelijke voorzieningen van
met name hoofdstuk II zullen dan ook mutatis mutandis - en uiteraard
met inachtneming van het Gemeenschapsrecht (zie onder meer Kamer–
stukken II 1988/89, 19 785, nr. 12, blz. 3-4) - van toepassing blijven op
elders in de Gemeenschap gevestigde kredietinstellingen. Dit houdt
nauw verband met het tweede uitgangspunt, dat inhoudt dat geen
verstoring van concurrentieverhoudingen mag optreden, hetgeen
betekent dat de positie van Nederlandse kredietinstellingen mede in
samenhang moet worden bezien met die van buitenlandse kredietinstel–
lingen welke onder het regime van de Tweede bankenrichtlijn vallen. Dit
laatste zal aan de orde kunnen komen bij gelegenheid van genoemde
implementatie.

Met betrekking tot de handhaving van deze voorschriften tekenen wij
aan dat terughoudend gebruik gemaakt zal worden van strafsancties,
zulks in overeenstemming met de gedragslijn die ten aanzien van de
WCK in de eerste nota van wijziging is neergelegd (Kamerstukken II
1987/88, 19 785, nr. 8, blz. 14-15). Wel zal de voor het uiterste geval
noodzakelijke maatregel, een verbod tot verdere kredietverlening, straf
rechtelijk gesanctioneerd moeten zijn.

Wij tekenen hierbij aan dat deze, naar verwachting beperkte en op zich
vrij technische, wijziging van de WCK eerst in een latere fase door
middel van een afzonderlijk wetsvoorstel aan de Tweede Kamer zal
worden aangeboden. In de toelichting op dat wetsvoorstel zal uiteraard
de nodige aandacht worden besteed aan de wijze waarop de genoemde
uitgangspunten zijn verwerkt. Wij menen dat het niet verantwoord is de
behandeling van het onderhavige wetsvoorstel hiervoor thans op te
houden, omdat o.a. de richtlijn consumentenkrediet noopt tot spoedige
inwerkingtreding van de WCK.

Voor een nader antwoord op de vraag wat de consequenties zijn voor
de handhaving van de wet van het wegvallen van het vergunningstelsel
voor kredietinstellingen die een vergunning hebben verkregen in een
andere Lid-Staat, laten zich twee gevallen onderscheiden. In de eerste
plaats het geval dat een kredietinstelling, die in een andere Lid-Staat een
vergunning heeft gekregen, in Nederland een bijkantoor wil vestigen. In
de tweede plaats de situatie dat een dergelijke in het buitenland geves–
tigde kredietinstelling hier te lande grensoverschrijdend diensten
verleent, zonder een bijkantoor te vestigen. Daarnaast voorziet de
Tweede bankenrichtlijn er in dat dochterinstellingen van kredietinstel–
lingen die aan bepaalde, in artikel 18, tweede lid, geformuleerde
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voorwaarden voldoen, op eenzelfde wijze worden behandeld als de
moeder-kredietinstellingen.

Voor beide situaties geldt, op grond van artikel 19 en 20 van de
Tweede bankenrichtlijn, dat een in een andere Lid-Staat gevestigde
kredietinstelling via de op banken toezichthoudende autoriteit aldaar aan
de Nederlandsche Bank (verderDNB) - onder vermelding van de voorge–
nomen activiteiten - mededeelt in Nederland het bedrijf van kredietin–
steliing te zullen gaan uitoefenen. Het zal derhalve bekend zijn of een
dergelijke instelling op de Nederlandse markt voor consumentenkrediet
actief is.

Indien een kredietinstelling hier te lande een bijkantoor wil openen
heeft, op grond van artikel 19, vierde lid, de bevoegde autoriteit in het
land van vestiging gedurende twee maanden de tijd om het in artikel 21
bedoelde toezicht voor te bereiden en om, in voorkomende gevallen, de
voorwaarden aan te geven waaronder deze werkzaamheden om redenen
van algemeen belang in de Lid-Staat van ontvangst moeten worden
uitgeoefend. Zoals wij al eerder hebben toegelicht, zijn de bij of
krachtens de WCK uit te vaardigen voorschriften aan te merken als
bepalingen van algemeen belang in de zin van het algemene EEG-recht
en artikel 21, vijfde lid, Tweede bankenrichtlijn.

Omdat bekend is welke bijkantoren in Nederland consumentenkrediet
zullen gaan verlenen, kan het Ministerie van Economische Zaken in een
vroeg stadium toezicht gaan uitoefenen op de betrokken instelling.
Daarbij kan de toezichthouder in contact treden met de betrokken
instelling en inzage vragen van concept-akten, prospectussen en andere
documenten, op een vergelijkbare wijze als dat bij Nederlandse instel–
lingen reeds thans praktijk is. De Tweede bankenrichtlijn laat hiervoor de
nodige ruimte, blijkens de considerans en artikel 21, vijfde en elfde lid.

Wat betreft de handhaving van de WCK is artikel 21, vijfde lid, van de
Tweede bankenrichtlijn van cruciaal belang. Blijkens bedoeld lid doet de
richtlijn niet af aan de bevoegdheid van Lid-Staten om passende maatre–
gelen te treffen om onregelmatigheden te voorkomen of te bestraffen die
in strijd zijn met de WCK. Met name kan de Nederlandse overheid de
betrokken instelling beletten nieuwe transacties op het eigen grond–
gebied aan te vangen.

De tweede situatie betreft het vanuit een andere Lid-Staat, grens–
overschrijdend, verrichten van diensten. Artikel 20 van de Tweede
bankenrichtlijn voorziet in een beknopte kennisgevingsprocedure die
overeenkomst vertoont met die van artike! 19. Wij wijzen er op dat deze
verplichting onder het huidige recht niet bestaat.

Strafrechtelijke handhaving van de Nederlandse wetgeving is echter
slechts op Nederlands grondgebied mogelijk. Wij menen dat artikel 21
ook hier voldoende ruimte laat aan de Lid-Staat van ontvangst om te
waarborgen dat deze instellingen zich in die Lid-Staat houden aan de
regels van de WCK. Wij wijzen hierbij ook op de Europeesrechtelijke
jurisprudentie ten aanzien van het begrip «algemeen belang». Artikel 21,
vijfde lid, kwam hiervoor al ter sprake. Verder wijzen wij op artikel 21,
elfde lid, waarin besloten ligt dat buitenlandse kredietinstellingen de hier
te lande geldende regels ten aanzien van het adverteren in acht moeten
nemen. Ook aan dit aspect zal de nodige aandacht worden gegeven bij
de meergenoemde toekomstige aanpassing van de WCK.

Wij voegen hier aan toe dat grensoverschrijdende kredietverlening al in
Nederland mogelijk is; de totstandkoming van de Tweede bankenrichtlijn
verandert daar op zich niets aan. Tot dusverre is niet gebleken dat grens–
overschrijdende kredietverlening tot problemen van betekenis aanleiding
geeft, bijvoorbeeld doordat vreemd recht toegepast wordt. Mocht hierin
door de toeneming van het inerstatelijke kredietverkeer verandering
komen, dan moeten de problemen in internationaal overleg bezien
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worden. Het is overigens niet aannemelijk dat eventuele problemen zich
uitsluitend in Nederland zouden voordoen.

Verder verwachten wij dat concurrenten en consumentenorganisaties
het Nederlandse publiek er in voorkomende gevallen zeker op attent
zullen maken dat toepasselijkheid van vreemd recht voor de consument
bezwarend kan zijn. Wij verwachten dat deze voorlichting ook de nodige
invloed zal hebben. Ook is het goed er op te wijzen dat een consument
die zich naar het buitenland begeeft en daar een kredietovereenkomst
sluit niet steeds door de Nederlandse wetgeving beschermd kan worden.

Vervolgens vroegen deze leden naar de gevolgen van de Tweede
bankenrichtlijn voor de zelfregulering. Wij menen dat de zelfregulering
inzake hypothecair krediet niet bedreigd wordt door de totstandkoming
van deze richtlijn. Het staat buitenlandse kredietinstellingen vrij zich bij
de door de branche ontwikkelde zelfregulering aan te sluiten. Afgewacht
moet worden hoe de praktijk zich zal ontwikkelen. Wij wijzen erop dat
het voor buitenlandse instellingen ook aantrekkelijk is om zich aan te
sluiten bij de zelfregulering, vanwege de «keurmerk-functie».

Ook ten aanzien van de erecode van de VFN, in zoverre deze het
handvat vormt voor de concrete invulling van het begrip «goed krediet–
gever», verwachten wij geen problemen. De norm «goed kredietgever» is
een wetteüjke norm, die ook zal gelden voor buitenlandse kredietinstel–
lingen die in Nederland consumentenkrediet verstrekken. Hetgeen wij
hierboven hebben aangegeven ten aanzien van de handhaving van de
WCK, is ook hier van toepassing.

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden onze reactie op de
stellingname van de kredietgevers in hun al genoemde brief dat de
Nederlandse rechter gebonden is aan het door de buitenlandse krediet–
gever gekozen recht indien in het contract buitenlands recht van
toepassing is verklaard, wanneer het betreft kredieten die niet direct
samenhangen met de verwerving van goederen en diensten. In antwoord
hierop willen wij er allereerst op wijzen dat het hier een problematiek van
internationaal privaatrecht betreft, die ook los van de totstandkoming van
de Tweede bankenrichtlijn bestaat. Hier zij onmiddellijk aan toegevoegd
dat het wel waarschijnlijk is dat met het wegvallen van de Europese
binnengrenzen en het groeien van de interstatelijk handel en dienstver–
lening deze problematiek in betekenis zal toenemen.

De vraag hierbij is in concreto in hoeverre partijen vrij zijn in het kiezen
van het rechtsstelsel dat hun overeenkomst zal beheersen. In dit verband
is vooral van belang het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst ((1980), PbEG L 266), verder aan te
duiden als EEV. Hoewel Nederland het genoemde verdrag nog niet heeft
geratificeerd, en het verdrag nog niet in werking is getreden, wordt in de
Nederlandse rechtspraktijk al wel terdege acht geslagen op de inhoud
ervan. Een wetsvoorstel houdende goedkeuring van het verdrag is op 13
maart 1989 bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken II 1988/89,
21 059(R1365).

Artikel 7, tweede lid, EEV bepaalt dat het verdrag de toepassing
onverlet laat van de bepalingen van het recht van het land van de rechter
die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval
dwingend beheersen. Het lijdt geen twijfel dat hoofdstuk IV van de WCK,
met inbegrip van artikel 46, dergelijke bepalingen van dwingend recht
inhoudt. In genoemd artikel is uitdrukkelijk een «scope rule» geformu–
leerd, die prevaleert boven andersluidende contractuele bepalingen.
Hieruit volgt, dat, zeker ingeval aan de in artikel 46 opgenomen
voorwaarden is voldaan, de Nederlandse rechter de WCK van toepassing
zal achten. Anders dan de specifieke consumentenbeschermende
voorziening die artikel 5 van het EEV inhoudt, geldt artikel 7, tweede lid,
EEV onafhankelijk van de vraag of er een verband bestaat tussen de
lening en het aangeschafte goed.
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Overigens merken wij reeds hier op dat het hanteren van rechtskeuze -
alsook van jurisdictiekeuzeclausules in Nederland via de weg van het
toezicht op de naleving van de WCK kan worden tegengegaan. Bij de
beantwoording van nadere vragen van deze leden omtrent bedoelde
clausules wordt op deze kwestie ingegaan.

Voorts vroegen deze leden of terecht gesteld werd in meergenoemde
brief dat artikel 46 slechts ziet op gevallen waarin de krediettransactie
buiten Nederland tot stand is gekomen In artikel 46 is bepaald dat de
bepalingen van hoofdstuk IV omtrent nietigheid en vernietigbaarheid
mede van toepassing zijn op overeenkomsten die buiten Nederland
worden gesloten door een buiten Nederland gevestigde kredietgever of
leverancier met een kredietnemer die zijn gewone verblijfplaats in
Nederland heeft en die het krediet in Nederland heeft aangevraagd. Bij
het opstellen van dit artikel is er van uitgegaan dat op overeenkomsten
die in Nederland tot stand komen, de WCK in ieder geval van toepassing
is (zie bladzijde 93 van de memorie van toelichting). Artikel 46 geeft dus,
in het voetspoor van artikel 38 van de Wet op het Consumptief
Geldkrediet (WCGK) (Stb. 1972, 399), een uitbreiding aan het bereik van
de WCK, en niet een uitputtende regeling. Afgezien van artikel 46 leidt
het dwingend karakter van hoofdstuk IV van de WCK, tot toepasse–
lijkheid van artikel 7, tweede lid, EEV.

Genoemde leden verzochten voorts om een antwoord op de vraag van
de briefschrijvers op welke wijze kredietinstellingen belet kan worden
nieuwe transacties aan te gaan, indien er sprake is van handelen in strijd
met wettelijke bepalingen. Zij vroegen daarbij bijzondere aandacht voor
grensoverschrijdende transacties. Zoals wij hierboven opmerkten, zal het
vergunningstelsel van de WCK bij de uitvoering van de Tweede banken–
richtlijn zodanig worden aangepast dat een deugdelijke basis bestaat
voor de handhaving. Bij grensoverschrijdende kredietverlening kan de
WCK slechts gehandhaafd worden voorzover de activiteiten op Neder–
lands grondgebied plaatsvinden. In concreto gaat het daarbij om
wervingsactiviteiten (reclame) die uiteraard wel een cruciaal element
vormen.

Vervolgens vroegen dezelfde leden een reactie op de bezwaren van de
kredietgevers tegen de beperking van de vordering tot afgifte in artikel
41, tweede lid. Deze leden deelden in principe de bezwaren die in de
brief van de NVB en de VFN zijn ingebracht tegen de afwijking van het
gebruikelijke zakelijke zekerheidsrecht, en vroegen om een uiteenzetting
van de gronden waarop hier een andere beleidslijn is gevolgd. Wij
kunnen de veronderstelling van deze leden bevestigen, dat het vooral
economische gronden geweest zijn die tot deze wijziging ten opzichte
van het gemene recht hebben geleid. Tegen het eind van de looptijd
bestaat er een discrepantie tussen de economische restwaarde van het
goed en de gebruikswaarde voor de kredietnemer. Het wordt niet
redelijke geacht dat dit waardeverschil volledig voor rekening van de
consument komt. De zakelijke zekerheid heeft vooral ten doel de risico's
voor de crediteur te beperken en de debiteur te prikkelen tot regelmatige
nakoming, maar mag niet de functie hebben de debiteur extra te
straffen. Voor wanbetaling geldt immers al een voorziening in het kader
van het maximumtarief, de regeling van de vertragingsvergoeding. De
debiteur zou bij terugneming en verkoop door de crediteur in de hier
bedoelde gevallen een onevenredig nadeel lijden, doordat de crediteur
slechts de executieopbrengst ontvangt. Overigens wordt slechts het
recht om afgifte van de zaak te vorderen van de crediteur beperkt. Hij
behoudt wel zijn bevoorrechte positie bij de verdeling van de
executie-opbrengst, bijvoorbeeld als een andere crediteur beslag zou
leggen op de tot zekerheid dienende zaak. Ook voor het overige behoudt
de kredietgever zijn rechten op grond van het gemene executierecht. Ten
slotte willen wij erop wijzen dat in de onderhavige regeling al tegemoet
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gekomen is aan de kritiek van kredietgeverszijde. Er is aangeknoopt bij
de kredietsom, en niet bij de looptijd, zoals aanvankelijk was voorzien
(zie de (eerste) nota van wijziging (Kamerstukken II 1987/88, 19 785, nr.
8, onder 20)).

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen in dit verband welke
mogelijkheden de kredietgever op grond van het algemene beslagrecht
heeft ten aanzien van de restantvordering. In het bijzonder vroegen zij of
de kredietgever in geval van wanbetaling conservatoir beslag kan leggen.
Hierboven vermeldden wij al de bevoorrechte positie van de kredietgever
met zakelijke zekerheid bij de verdeling van de executie-opbrengst. Wij
kunnen verder bevestigen dat de kredietgever alle middelen ten dienste
staan van het algemene beslagrecht. Uiteraard mag de kredietgever niet
in een zwakkere positie worden geplaatst dan eventuele andere credi–
teuren. Het verschil met de positie van andere zakelijke zekerheidseige–
naren is dat bij beslag de rechter altijd moet worden ingeschakeld en dat
de crediteur bij beslag geen exclusieve verhaalspositie heeft ten aanzien
van het desbetreffende object. Wij mogen hier verder verwijzen naar de
beschouwingen uit de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer,
bladzijde 48.

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en D66 vroegen,
in het verlengde van de meergenoemde brief van de NVB en de VNF, of
er mogelijkheden zijn om de interne accountantsdienst van de vergun–
ninghouders het in artikel 25 voorgeschreven accountantsonderzoek te
laten verrichten, mits dit met voldoende waarborgen is omkleed. In
antwoord hierop wijzen wij erop dat in artikel 25, eerste lid, gesproken
wordt van een onafhankelijke accountant. Deze formulering brengt met
zich mee dat de accountant onder wiens leiding het in artikel 25
bedoelde onderzoek wordt verricht, en die daarover verslag uitbrengt,
niet in dienst van de vergunninghouder mag zijn. Dit laatste zou ook in
strijd zijn met de wettelijke en andere regelingen inzake het accountants–
beroep. Anders dan de briefschrijvers veronderstellen, kan aan het begrip
onafhankelijke accountant geen uitleg worden gegeven die toelaat dat
ook interne accountants genoemde onderzoekswerkzaamheden
verrichten.

Voor de geschetste opzet is gekozen aangezien het onderzoek
betrekking heeft op de naleving van de WCK door de vergunninghouder.
Het laten verrichten van dit onderzoek door de interne accountant zou tot
een niet aanvaardbaar belangenconflict kunnen leiden, dat zich niet door
waarborgen laat ondervangen. De voorgestelde regeling beoogt juist dit
soort belangenconflicten te vermijden.

Het voorgaande betekent niet dat de interne accountant in het geheel
geen rol mag of kan spelen. Het is goed denkbaar dat de externe
accountant bij hem te rade gaat en inlichtingen verzamelt via de interne
accountantsdienst van de kredietgever. Van belang is echter dat het
onderzoek onder verantwoordelijkheid van een externe accountant
plaatsvindt.

Voorts stelden deze leden de vraag hoe bereikt wordt dat de kosten
die gepaard gaan met het verstrekken van gegevens zo beperkt mogelijk
gehouden kunnen worden. Hierop antwoorden wij dat het door de
inschakeling van de interne accountant als hiervoor aangegeven,
mogelijk is de kosten te beperken. In de tweede plaats vindt, overeen–
komstig hetgeen in eerdere stukken is meegedeeld, thans met vertegen–
woordigers van de branche overleg plaats. Dit overleg richt zich met
name op de vraag op welke wijze tot een kosten-efficiënte uitvoering van
onderhavige werkzaamheden kan worden gekomen. Onzerzijds is het
streven erop gericht om door een optimale administratief-organisato–
rische aansluiting met de bedrijfsadministratie de lasten voor het
bedrijfsleven zo beperkt mogelijk te houden. In dit kader zal ook met
DNB overleg plaatsvinden, ten einde mogelijke overlappingen met
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gegevensverstrekking in het kader van het toezicht ingevolge de Wet
toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255) (verder: WTK) te voorkomen.

Vervolgens vroegen deze leden waarom in artikel 70 verwezen wordt
naar artikel 25, tweede lid. Artikel 70, dat een aanvulling behelst op de
Wet op de economische delicten (Stb. 1950, K258) creëert strafbaar–
stelling van het overtreden van de regels die op grond van artikel 25,
tweede lid, van de WCK gesteld kunnen worden. Hier is sprake van een
technische fout, die optrad doordat bij de wijziging van artikel 25 bij de
tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 1988/89, 19 785 nr. 13) is
verzuimd om in het huidige artikel 70 de verwijzing naar artikel 25,
tweede lid, te laten vervallen. Deze fout zal hersteld worden wanneer de
WCK gewijzigd wordt met het oog op het in werking treden van de
Tweede bankenrichtlijn.

Gelet op de bezwaren vanuit de branche tegen de gegevensver–
strekking in artikel 24, eerste lid, aanhef en onder b, vroegen deze leden
of dit voorschrift alleen betrekking heeft op transacties die tot stand zijn
gekomen na de inwerkingtreding van de wet. In antwoord hierop delen
wij mede dat dit inderdaad het geval is. Dit onderdeel van de WCK heeft
geen terugwerkende kracht. De hier bedoelde gegevens dienen
uitsluitend verstrekt te worden met betrekking tot nieuw af te sluiten
krediettransacties.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of de primaire verant–
woordeiijkheid van de Minister van Economische Zaken voor de
uitvoering van de wet betekent dat een gedeelde verantwoordelijkheid
blijft bestaan. Meer specifiek vroegen zij om een beschouwing waarom
de verantwoordelijkheid niet in zijn geheel bij Economische Zaken is
gelegd. Voorts vroegen zij wat een en ander betekent voor de taakver–
deling en onderlinge afstemming. In antwoord hierop willen wij erop
wijzen dat de WCK valt onder de verantwoordelijkheid van de bewinds–
lieden van Economische Zaken, van Justitie en van Financiën. Dit
betekent dat er overeenstemming moet bestaan tussen deze drie
bewindslieden over de hoofdlijnen van het te volgen beleid. De primaire
verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken wil zeggen
dat een bewindspersoon van dit ministerie in hoofdzaak verantwoordelijk
is voor de verdediging van het wetsvoorstel in het parlement, dat vragen
over het consumentenkrediet in eerste instantie aan hem worden gericht
en dat hij ook voor de betrokken maatschappelijke groeperingen
aanspreekbaar is over dit onderwerp. De beleidsvoorbereiding geschiedt
voornamelijk op het Ministerie van Economische Zaken. Daar worden de
uitvoeringsmaatregelen en toelichtende stukken geconcipieerd en het
overleg met het bedrijfsleven gevoerd. Dit geschiedt echter steeds in
goede samenspraak met de twee andere departementen, omdat de
regeling inzake consumentenkrediet aspecten raakt van onder die minis–
teries ressorterende beleidssectoren. Het Ministerie van Justitie draagt
verantwoordelijkheid voor het algemene burgerlijk recht, met inbegrip
van het nieuw BW. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van Financiën
voor aangelegenheden inzake het bankwezen van bijzonder belang. Dit
ministerie is primair verantwoordelijk voor het Nederlandse aandeel in de
totstandkoming van de Tweede bankenrichtlijn. Hoewel er bij de beleids–
voorbereiding verschillende invalshoeken kunnen zijn, voorziet het
wettelijk kader van de WCK in één regime, met inbegrip van één
toezichthouder, de Minister van Economische Zaken, die uiteraard
eenduidige beslissingen moet nemen. De WCK zal dus verbetering
brengen ten opzichte van de op bladzijde 30 van de memorie van
toelichting geschetste situatie van diversiteit, die tot nog toe heeft
bestaan.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen in verband met artikel 46 of de
kredietnemer voldoende beschermd is wanneer een consument hier te
lande een krediettransactie aangaat met een in het buitenland gevestigde
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kredietgever, al dan niet via een gevolmachtigd kredietbemiddelaar. Als
de aanvrage en de acceptatie in Nederland plaatsvinden, en daarvan
wordt uitgegaan in de gepresenteerde casus, is de WCK van toepassing.
Het feit dat de bemiddelaar optreedt voor een in het buitenland geves–
tigde kredietgever, doet hieraan niet af.

Vervolgens vroegen deze leden in de beschouwingen te betrekken de
situatie dat een andere dan de Nederlandse rechter wordt aangewezen
en dat vreemd recht van toepassing wordt verklaard. Voor wat betreft
het eerste geval, de zogenoemde jurisdictieclausule, wijzen wij op het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(1972) PbEG L 299 (verder: EEX) waaraan Nederland gebonden is.
Artikel 14 EEX bepaalt dat ter zake van bepaalde vorderingen, ingesteld
tegen een consument, uitsluitend de rechter van de woonplaats van de
consument bevoegd is. Voor het minder waarschijnlijke geval dat de
vordering door een consument wordt ingesteld, biedt artikel 14 EEX de
keuze tussen de rechter van de woonplaats van de wederpartij en de
rechter in de woonplaats van de consument. De overeenkomsten waarop
artikel 14 EEX ziet, zijn in artikel 13 EEX omschreven. Het eerste lid
noemt koop en verkoop op afbetaling van roerende lichamelijke zaken.
Het tweede lid betreft leningen op afbetaling ter financiering van
koopovereenkomsten van dergelijke zaken. Het derde lid heeft betrekking
op andere overeenkomsten aangaande de verstrekking van diensten of
levering van roerende lichamelijke zaken indien er (a) in de Staat waar de
consument woonplaats heeft een bijzonder voorstel of publiciteit is
voorafgegaan aan de sluiting van die overeenkomst en (b) de consument
in die Staat de voor die sluiting van die overeenkomst noodzakelijke
handelingen heeft verricht.

Op grond van het eerste en tweede lid kan worden aangenomen dat op
goederenkrediet, waaronder huurkoop, postorderkrediet en credit
card-transacties artikel 13 EEX zonder meer van toepassing is. Ten
aanzien van vrij besteedbaar krediet, waaronder persoonlijke leningen en
doorlopende kredieten zonder uitdrukkelijk bestedingsdoel, is de situatie
enigszins anders. Er ontbreekt tot op heden jurisprudentie van het
Europese Hof, maar wij achten het verdedigbaar dat genoernde vormen
van kredietverlening beschouwd worden als overeenkomsten die
betrekking hebben op de verstrekking van diensten als bedoeld in het
derde lid van artikel 13 EEX. Wij menen dat dit begrip ruim uitgelegd
moet worden. In de moderne regelgeving, ook op het niveau van de EEG,
in de na het EEX tot stand gekomen richtlijn consumentenkrediet, wordt
kredietverlening aan de consument niet meer verschillend behandeld al
naar gelang de vorm waarin het wordt verstrekt. Wij zijn dan ook van
mening dat aan een consument verstrekte, vrij besteedbare leningen
eveneens onder de werking van artikel 13 EEX vallen, zodat in dergelijke
zaken niet door middel van een jurisdictieclausule rechtsgeldig kan
worden afgeweken van de bevoegdheid van de rechter van de
consument zoals geregeld in artikel 14 EEX.

Het tweede deel van deze vraag had betrekking op het van toepassing
verklaren van vreemd recht, de zg. rechtskeuzeclausule. Wij menen
dat, gelet op artikel 7 EEV, de Nederlandse rechter de dwingende
WCK-bepalingen zal toepassen, in weerwil van een zodanige clausule.
Met name wijzen wij op de artikelen 33, onder e, en 46 WCK, en op
artikel 6.5.2A.13, vierde lid, nieuw BW (algemene voorwaarden) (Stb.
1987, 327), waarin bepaald is dat bij consumententransacties het Neder–
landse recht van toepassing is op de algemene voorwaarden als de
consument zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, ongeacht het
recht dat de overeenkomst beheerst. Wij zullen algemene voorwaarden
op dit punt aan een specifiek onderzoek onderwerpen ten einde te
waarborgen dat de regels van de WCK worden nageleefd.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 785, nr. 45a



Vervolgens vroegen dezelfde leden of het wellicht raadzaam is vast te
leggen dat bij krediettransacties met een internationaal karakter waarbij
een in Nederland woonachtige kredietnemer betrokken is, uitsluitend de
Nederlandse rechter bevoegd is en op deze transactie uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing is. Zoals uit het voorgaande blijkt,
menen wij dat het huidige instrumentarium voldoende is om de hier
woonachtige consumenten te beschermen tegen genoemde clausules.

Op de vraag van dezelfde leden over de relatie tot de artikelen 3,
onder n, en 13, vierde lid, van de wettelijke regeling inzake algemene
voorwaarden, antwoorden wij als volgt. Wij willen bereiken dat alle
geschillen met betrekking tot de WCK waarbij de consument gedaagde
is, voor de Nederlandse rechter aan de orde zullen komen. In de memorie
van toelichting is op bladzijde 53 gewezen op het verband tussen het
onderhavige wetsvoorstel en afdeling 6.5.2A (algemene voorwaarden)
van het nieuw BW. Omdat deze afdeling een afdoende regeling bevat ten
aanzien van een aantal bezwarende bedingen, is van regeling in de WCK
afgezien. Artikel 3 van de afdeling inzake algemene voorwaarden, de
zogenoemde zwarte lijst, vermeldt onder n het beding «dat voorziet in
beslechting van een geschil door een ander dan hetzij de rechter die
volgens de wet bevoegd zou zijn, hetzij een of meer arbiters, tenzij het
de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de
gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om
voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen». Zoals in de memorie van antwoord aan de Eerste
Kamer bij het wetsvoorstel Algemene voorwaarden is gesteld, is dit
onderdeel ook van toepassing op jurisdictieclausules in internationale
verhoudingen, behoudens voor zover het in strijd komt met de in artikel
17 EEX toegekende vrijheid om jurisdictiebedingen overeen te komen
(Kamerstukken I 1986/87, 16 983, nr. 76, bladzijde 15). Deze vrijheid
wordt, zoals hiervoor betoogd, door het EEX in artikel 14 ten aanzien van
de onderhavige transacties aanzienlijk beperkt. Wij gaan ervan uit dat
hier te lande opererende kredietgevers geen gebruik maken van
verboden bedingen in de zin van de regeling inzake algemene
voorwaarden en/of in de zin van artikel 14 EEX. Dit is immers in strijd
met hetgeen van een goed kredietgever verwacht mag worden (zie
memorie van antwoord aan de Tweede kamer, bladzijden 42 en 43).
Daarom zal worden opgetreden tegen buitenlandse kredietgevers die
zich richten op de Nederlandse markt en in hun algemene voorwaarden
een buitenlandse rechter bevoegd verklaren.

Vervolgens vroegen de hier aan het woord zijnde leden op welke
onderdelen de regelgeving van de WCK geacht kan worden het consu–
mentenbelang te dienen, zulks gelet op hetgeen is gesteld in de nota
naar aanleiding van het eindverslag aan de Tweede kamer omtrent het
begrip «algemeen belang». Wij menen dat de onderhavige wetgeving in
volle omvang gedekt wordt door het begrip «algemeen belang» zoals dat
is ontwikkeld in het kader van het Europese recht. Het doel van de WCK
is immers een optimale bescherming van de consument (zie de memorie
van toelichting bladzijde 27-28). De voorzieningen die de wet biedt, zijn
steeds terug te voeren op deze beleidsdoelstelling, waarbij mede op
basis van de uitgebreide maatschappelijke adviezen de nodige en wense–
lijke proportionaliteit is betracht.

De leden van de fractie van de P.v.d.A stelden dat, ook in het geval de
WCK zou gelden voor buitenlandse organisaties in Nederland, er geen
garantie bestaat dat in Nederland gelijke concurrentieverhoudingen
gelden. Immers, zo stelden deze ieden, de WCK is niet van toepassing op
kredietverlening in het buitenland door WCK-vergunninghouders. Ervan
uitgaande dat deze leden menen dat een Nederlandse kredietgever, die
in het buitenland aan in Nederland gevestigde kredietnemers krediet wil
verlenen, in beginsel niet onder de WCK valt, merken wij het volgende
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op. Een kredietgever als hier bedoeld zal zijn werving jegens de in
Nederland gevestigde kredietnemer in Nederland moeten verrichten. Met
andere woorden: de betrokken onderneming zal zich in Nederland «als
kredietgever voordoen» in de zin van artikel 9 WCK en daardoor onder
het bereik van het publiekrechtelijke WCK-regime vallen. Ook de nog te
wijzigen opzet van het WCK stelsel zal mede aangrijpen bij het zich als
kredietgever voordoen in Nederland. Voor zover bij de desbetreffende
kredietverlening (op Nederlands grondgebied) de WCK niet wordt
nageleefd, kan dus effectief worden opgetreden. De formulering van
artikel 46 is dus niet beslissend voor de concurrentieverhoudingen op de
Nederlandse markt.

Deze leden vroegen verder om een nadere uitleg van artikel 46 voor
het geval dat een WCK-vergunninghouder zich enige kilometers over de
grens buiten Nederland vestigt en de Nederlandse kredietnemers daar
een krediet aanvragen. In de eerste plaats vroegen zij of de laatste
woorden van dit artikel betrekking hebben op de plaats waar de krediet–
nemer zich bevindt. WCK-vergunninghouders die in het buitenland
consumentenkrediet verstrekken, moet zich houden aan de aldaar
vigerende wetgeving, en niet aan de WCK, tenzij de werving in
Nederland plaats heeft. Door naar het buitenland te reizen en daar
krediet op te nemen, doet de Nederlandse consument afstand van de
bescherming van de Nederlandse wetgeving, tenzij artikel 46 WCK geldt
of artikel 5, tweede lid, EEV of artikel 13 EEX van toepassing wordt
geoordeeld.

In de tweede plaats vroegen deze leden of artikel 46 slaat op de plaats
waar de overeenkomst is gesloten. In antwoord hierop delen wij mee dat
artikel 46 ziet op de situatie dat de overeenkomst vanuit Nederland
wordt aangevraagd en in het buitenland wordt gesloten, dat wil zeggen
dat de kredietgever zijnerzijds in het buitenland toetreedt tot de overeen–
komst, en dat, als de in Nederland woonachtige consument het krediet
vanuit Nederland aanvraagt, de WCK van toepassing is.

In de derde plaats vroegen deze leden of het aanvragen ook per post,
telefonisch of anderszins kon geschieden. Aangezien artikel 46 geen
enkele beperking formuleert ten aanzien van de wijze van aanvragen,
zullen al deze verschillende wijzen van aanvragen door artikel 46 gedekt
worden. Gezien de beschermende strekking van dit artikel, moet het ruim
worden uitgelegd.

Deze leden wezen erop dat er waarschijnlijk pas problemen ontstaan
als de wettelijke regimes in de ons omringende landen lichter zijn dan
hier. Zij vroegen of er grote verschillen zijn en of er overleg is geweest in
Benelux-verband. Er bestaan onmiskenbaar verschillen tussen de
wetgeving terzake van consumentenkrediet in de Bondsrepubliek, België
en Luxemburg. Een belangrijk verschi! is bij voorbeeld dat hier te lande
een maximumtarief geldt en dat in Duitsland de rechter de bevoegdheid
heeft om op grond van paragraaf 138 van het Bürgerliches Gesetzbuch
in te grijpen als de kredietvergoeding onredelijk hoog wordt geacht.
België en Luxemburg kennen momenteel geen maximering van de
kredietvergoeding. Ons zijn geen gegevens bekend waaruit zou blijken
dat er veel grensoverschrijdende kredietverlening bestaat. Daarentegen
is wel bekend dat banken in het algemeen nogal terughoudend zijn om
aan buitenlandse aanvragers geld uit te lenen, omdat het vaak niet
eenvoudig is een vordering in het buitenland te incasseren.

Wij hebben geen overleg gehad op Benelux-niveau om tot een harmo–
nisatie van wetgeving te komen. In alle Lid-Staten van de EEG dient de
nationale wetgeving uiteraard te zijn aangepast aan de richtlijn consu–
mentenkrediet. Zoals eerder aangegeven, houdt deze EEG-richtlijn
slechts een harmonisatie op een minimumniveau in.

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het wenselijk is in de wet te
bepalen dat bemiddelaars slechts mogen bemiddelen voor vergunning–
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houders. Zij wezen op de analogie van artikel 82 Wet toezicht verzeke–
ringsbedrijf (Stb. 1986, 638). Wij menen dat de vraag of de WCK op dit
punt aangepast zou moeten worden, thans niet aan de orde is. Tijdens de
mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft
de toenmalige staatssecretaris Evenhuis een gerichte evaluatie
toegezegd aangaande het regime voor de bemiddelaars, twee jaar nadat
de WCK in werking zal zijn getreden (Handelingen II 1988/89, bladzijde
6535, rechter kolom). Indien bij die gelegenheid mocht blijken dat het
thans voorgestelde regime tekort schiet ten aanzien van anderen dan
vergunninghouders, kan een bepaling als door deze leden genoemd
worden overwogen.

Vervolgens vroegen deze leden op welke wijze kan worden opgetreden
op grond van artikel 13, aanhef en onder b, terwijl het handelen in strijd
met de aldaar omschreven norm is toe te schrijven aan andere dan de
specifiek in artikel 26, eerste en tweede lid, en artikel 27 genormeerde
gedragingen van de bemiddelaar. Artikel 13 WCK heeft betrekking op de
gronden die tot weigering van de vergunning kunnen leiden. De in die
bepaling vervatte norm komt ook voor in artikel 16, eerste lid, onder b,
WCK. In de gepresenteerde casus is het mogelijk op te treden tegen een
kredietgever op grond van artikel 16, eerste lid, onder b, indien er sprake
zou zijn van structurele misstanden bij een bemiddelaar en de krediet–
gever hiermee toch zaken blijft doen. Een aanknopingspunt hiervoor
biedt artikel 8 van de algemene gedragsregelen en richtlijnen die deel
uitmaken van de erecode van de VFN. Hierin wordt bepaald dat kritisch
zal worden gelet op de betrouwbaarheid en vakbekwaamheid van bemid–
delaars met wie wordt samengewerkt.

Verder vroegen de hier aan het woord zijnde leden welke gegevens op
grond van artikel 25 moeten worden aangeleverd. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II
1988/89, 19 785 nr. 12, onder 10) hebben wij aangegeven dat het
onderzoek van de „huisaccountant" zich zal richten op het verzamelen
van gegevens over de kredietverlening, met name het door de vergun–
ninghouder naleven van de zogenoemde concrete normen van het WCK.
In de uitvoeringsmaatregel op grond van artikel 25, tweede lid, WCK
zullen de werkzaamheden worden gepreciseerd. Hierover vindt
momenteel overleg plaats met de branche, zoals wij hierover al
aangaven. De te verzamelen gegevens zullen enerzijds betrekking hebben
op cijfermatige informatie, zoals bijvoorbeeld overzichten van achter–
standen en afschrijving op debiteuren, terwijl anderzijds onder de
gegevens inzake de naleving van concrete wetsnormen onder meer
vallen de controle op het juist vermelden van het effectieve kredietver–
goedingspercentage en op het naleven van de bepalingen inzake de
maximaal toegestane kredietvergoeding. Een volledig overzicht kunnen
wij thans nog niet geven, omdat het overleg met de branche nog gaande
is.

Voorts vroegen deze leden in welk stadium uitvoering zal worden
gegeven aan artikel 27, de bepaling inzake de regeling van de aan
bemiddelaars uit te betalen provisie. In antwoord hierop delen wij mede
dat dit op hetzelfde moment zal zijn dat de WCK in werking zal treden.
Als gevolg van de aanvaarding door de Tweede Kamer van het
amendement-Ter Veld-Oomen-Ruijten (Kamerstukken II 1988/89,
19 785, nr. 19) is immers aan het desbetreffende artikel een verplichtend
karakter gegeven.

Met betrekking tot het in artikel 43, eerste lid, genoemde «geheel
teniet gaan» vroegen deze leden of daarmee hetzelfde wordt bedoeld als
«totaal verlies» in de zin van artikel 7.17.2.21, eerste lid, nieuw BW. Wij
merken op dat het begrip «totaal verlies» ruimer is dan «geheel teniet
gaan». Van totaal verlies in de zin van artikel 7.17.2.21, eerste lid, nieuw
BW is immers ook sprake, indien bij voorbeeld ten gevolge van diefstal
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de zaak buiten de macht van de kredietnemer is geraakt en herkrijging
niet is te verwachten (onderdeel c). Van geheel teniet gaan in de zin van
artikel 43, eerste lid, WCK is in dat geval geen sprake.

Dezelfde leden hadden verschillende vragen met betrekking tot artikel
40, eerste lid. In de eerste plaats vroegen zij zich af of het doel dat deze
bepaling zegt te dienen, namelijk het voorkomen van overcreditering, niet
al bereikt wordt doordat de WCK aanknoopt bij de erecode van de VFN,
die onder andere normen bevat die er op zijn gericht dat alleen verant–
woord krediet wordt verstrekt. Zij wezen er tevens op dat in de memorie
van toelichting de ondertekenaars zich hierbij aansluiten. In antwoord
hierop bevestigen wij dat de normen voor acceptatie zoals die
omschreven worden in de erecode door ons worden onderschreven als
leidraad bij de invulling van het begrip «goed kredietgever», zoals wij
aangaven op bladzijde 44 van de memorie van toelichting. Daarbij
spreekt ons in het bijzonder aan de terughoudendheid die de VFN-leden
in acht willen nemen waar het de belasting van het maandinkomen
betreft. Op grond van de erecode verplichten kredietgevers zich ertoe
dat de norm van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) «vrij» moet
blijven voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Inderdaad wordt op
deze manier een bijdrage geleverd aan het voorkomen van overcredi–
tering.

De erecode rept echter niet over het gebruik van zakelijke zekerheden.
Zoals in de toelichtende stukken uitvoerig is betoogd, dient het inkomen
van de kredietnemer de primaire basis te vormen voor de kredietver–
lening en dient het vragen van zakelijke zekerheid slechts een secundaire
rol te spelen. Het aanbieden van zakelijke zekerheid door de krediet–
nemer vergroot diens kredietmogelijkheden en daarmee de risico's die
de kredietgever bereid is te accepteren. Een centrale doelstelling van de
WCK is het voorkomen van overcreditering. Langs drie lijnen wordt
geprobeerd deze doelstelling te bereiken: het maximumtarief, beperking
van de rol van zakelijke zekerheid en normering van het acceptatiebeleid.
Deze drie elementen spelen overigens ook thans een rol in het kader van
de WCGK. Wij zijn geen voorstander van de mogelijkheid die deze leden
opperen, namelijk om artikel 40 te laten vervallen omdat overcreditering
met behulp van de andere genoemde instrumenten al voldoende zou
kunnen worden tegengegaan. Wij menen dat de combinatie van de drie
onderling samenhangende beleidsinstrumenten het meest effectief is om
overcreditering te voorkomen.

De leden van de V.V.D.-fractie ten slotte vroegen om een geactuali–
seerd tijdschema met betrekking tot de vermoedelijke invoeringsdatum
en de daarmee verband houdende werkzaamheden. Wij willen in
antwoord hierop stellen dat de richtiijn consumentenkrediet als uiterste
datum van uitvoering 1 januari 1990 noemt. Geconstateerd moet worden
dat deze datum met de WCK niet gehaald is, waarbij wij overigens
opmerken dat met de bestaande wetgeving voor een deel reeds aan de
richtlijn wordt voldaan. Voor zover dit niet het geval is, streven wij ernaar
dat deze Europeesrechtelijke verplichting zo snel mogelijk wordt
nagekomen. Zoals aangekondigd tijdens de behandeling in de Tweede
Kamer, is de voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen ter hand
genomen. De voorlopige Adviescommissie consumentenkrediet, die de
advisering door de definitieve Adviescommissie consumentenkrediet over
de uitvoeringsmaatregelen zal voorbereiden, is al in het leven geroepen
(koninklijk besluit van 7 maart 1990, Stb. 139), en heeft reeds een
aanvang gemaakt met haar werkzaamheden. Het streven is er thans op
gericht de wet op 1 januari 1991 in werking te laten treden.

Met betrekking tot de zelfregulering hypotheken delen wij mede dat
deze naar verwachting tot 1 juli 1990 in werking treedt.

Wij menen dat de eerder aangekondigde zelfregulering van de Neder–
landse Vereniging voor Volkskrediet (NWK) thans minder van belang is

Eerste Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 19 785, nr. 45a 12



nu de gewone kredietverlening van de gemeentelijke kredietbanken als
gevolg van de bewoordingen van artikel 5 onder de WCK valt en er
slechts een beperkte uitzondering is toegelaten ten behoeve van sociale
kredieten.

Binnenkort zal in het kader van de voorbereiding van de uitvoerings–
maatregelen inzake het toezicht een aanvang worden gemaakt met het
eerder aangekondigde overleg met DNB met het oog op de positie van
WTK-instellingen.

Met betrekking tot het pandkrediet wijzen wij erop dat de toenmalige
staatssecretaris Evenhuis er tijdens de mondelinge behandeling van de
WCK in de Tweede Kamer op heeft gewezen, dat de wijziging van de
Pandhuiswet (Stb. 1910, 321) eerst ter hand wordt genomen, als de
werkzaamheden in het kader van de WCK zullen zijn afgerond. De CCA
en de Commissie-WCGK hebben over dit onderwerp al geadviseerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. Bukman

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Minister van Financiën,
J. E. Andriessen
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