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1. INLEIDING 
 

 

Naar aanleiding van zijn tiende verjaardag, zet het platform Dag Zonder Krediet 

opnieuw de strijd tegen gemakkelijk krediet in de schijnwerpers. 

De effecten van de laatste wijziging van de wet op het consumentenkrediet, in 2010, 

werden immers nog niet geëvalueerd. Gelet op de praktijken die op het terrein worden 

vastgesteld en op de sociaal-economische context, zijn verbeteringen absoluut 

noodzakelijk en dringend.  

Naast de strijd tegen gemakkelijk krediet, legt het platform Dag Zonder Krediet sinds 

enkele jaren ook de nadruk op andere fundamentele uitdagingen: 

1. de armoedebestrijding en in het bijzonder de verhoging van alle 

vervangingsinkomens en van de minimumlonen tot de armoedegrens;  

2. het respect voor de menselijke waardigheid in schuldoverlastprocedures;  

3. de bescherming van de consument in het algemeen (en niet enkel in het kader 

van het consumentenkrediet);  

4. het belang van de ondersteuning van de preventie van en de strijd tegen 

schuldoverlast.  

 

 

Deze thema’s blijven meer dan ooit actueel, ook al wordt er verder niet op ingegaan. 

Het platform “Dag Zonder Krediet” heeft reeds heel wat aanbevelingen geformuleerd. 

Deze aanbevelingen hebben tot doel : 

- het verschaffen van betere informatie aan de consument 

- een eenvoudige en snelle behandeling van consumentengeschillen 

- de mogelijkheid tot collectief vorderingsrecht en andere groepsvorderingen 

- een betere toepassing van de wetgeving inzake consumentenrechten 

- een strengere omkadering van de strafbedingen en buitensporige interesten in 

geval van laattijdige betaling 

- het vermijden van onevenredig hoge kosten bij de opzegging van een 

overeenkomst 

- het instellen van een doeltreffend herroepingsrecht.  

 

Alle aanbevelingen van het Platform vanaf 2007 zijn beschikbaar op 

www.dagzonderkrediet.be   

 

 

http://www.dagzonderkrediet.be/
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2. WAAROM STRIJDEN TEGEN GEMAKKELIJK KREDIET ? 
 

 

Krediet is een belangrijk radertje van onze economie. Het maakt ontwikkeling mogelijk 

zowel op het niveau van een samenleving als van de personen die er deel van uitmaken. 

Het schept werkgelegenheid door de aankoop en de productie van consumptiegoederen. Het 

vergemakkelijkt de toegang tot deze goederen.  
 

Maar zoals Janus, heeft het krediet twee gezichten: enkel gedreven door de wetten van de 

markt, produceert het nevenschade die de schuldbemiddelaars goed kennen. De 

“verzadigde” consument ruimt plaats voor de persoon “met een overmatige schuldenlast” 

voor wie een lange lijdensweg begint om zijn waardigheid te heroveren.  
 

Men mag de problematiek van de schuldoverlast echter niet herleiden tot de loutere 

overconsumptie van kredieten. Krediet is niet de enige oorzaak van armoede. Hoewel 

onverantwoord krediet geen schuldoverlast veroorzaakt, draagt het er wel toe bij. 
 

Hoewel het krediet een belangrijke factor blijft in de dossiers inzake overmatige 

schuldenlast en de politiek hieraan de nodige aandacht moet blijven besteden, kan vandaag 

de dag een andere werkelijkheid dus niet langer worden genegeerd… namelijk die van de 

toenemende verarming. 
 

In tegenstelling tot het stereotype beeld van de persoon die onder overmatige schulden 

gebukt gaat (“hij beheert zijn budget slecht”, “hij kijkt op geen euro”, “hij geeft geld uit 

zonder nadenken”, “hij gaat te pas en te onpas kredieten aan”), stelt men in de statistieken 

van de kredietcentrale van de Nationale Bank vast dat meer dan een derde van de mensen 

die beroep doen op de procedure collectieve schuldenregeling geen betalingsachterstallen 

heeft in het kader van een kredietovereenkomst. Dat cijfer is gestegen van 29,4% eind 

2006 tot 36,8% in 20121.  
 

De toename van niet-kredietgerelateerde schuldenproblemen als gevolg van dagelijkse 

uitgaven (gezondheidszorg, energie, belastingen, enz.) wordt door verschillende studies 

bevestigd2. 
 

Zowel in het noorden als in het zuiden van het land worden schuldbemiddelaars steeds 

vaker geconfronteerd met onvermogende gezinnen, dat wil zeggen, gezinnen: 

- die ternauwernood hun dagelijkse uitgaven voor basisbehoeften kunnen bekostigen, 

maar niets extra overhouden om hun schulden af te bouwen, of,  

- die onvoldoende inkomsten hebben om hun budget in evenwicht te houden. 

 In dat geval spreken we van structurele overmatige schuldenlast omdat het voor die 

mensen onmogelijk is geworden om geen nieuwe schulden aan te gaan.  

(Zie kader) 

 

In de praktijk stellen schuldbemiddelaars en hulporganisaties voor personen met 

schuldenproblemen ook vast dat personen met financiële moeilijkheden bijzonder kwetsbaar 

zijn en steeds vaker beroep doen op consumentenkrediet om in hun levensonderhoud te 

voorzien of om achterstallige facturen te betalen. Hierdoor ontstaat een situatie van  

  

                                                                 
1 Statistische Rapport 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB. 
2 “Etre surendetté ? Etre pauvre ?”, Observatoire du Crédit et de l’Endettement in les Cahiers de l’Education Permanente, “Les nouvelles 

formes de pauvreté”, nr. 32, 2008. “Endetté sans avoir emprunté”, Observatoire du Crédit et de l’Endettement in Les Echos du Crédit 
nr. 21, januari februari maart 2009, onder de titel “coup de projecteur sur l’autre endettement”; 
http://www.centrumschuldbemiddeling.be/index.php?page=52&PHPSESSID=1d673a9e117003c7b79dc0cb6eae6855 

http://www.centrumschuldbemiddeling.be/index.php?page=52&PHPSESSID=1d673a9e117003c7b79dc0cb6eae6855
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permanente schuldenlast.3 
 

Door de aantasting van de inkomens en de precaire situatie op de arbeidsmarkt, wordt 

krediet steeds aanlokkelijker en wordt krediet vaak voorgesteld als een middel om de daling 

van de inkomens te compenseren. Bepaalde minder gewetensvolle instellingen grijpen de 

huidige malaise zelfs aan om hergroeperingskredieten voor te stellen als mirakeloplossing 

om tijdens moeilijke maanden de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 
 

De banalisering van het krediet als hefboom voor economische groei is volgens de 

ledenorganisaties van de “Dag Zonder Krediet” een reëel probleem.  
 

Die banalisering uit zich onder meer in leurhandel voor kredieten op straat, via e-mail en op 

het internet, met cadeaus en beloftes als lokmiddelen.  
 

Het minste wat daarover gezegd kan worden, is dat het verlenen van een krediet in 

dergelijke omstandigheden volledig indruist tegen de geest van de wet die de kredietgever 

namelijk een strikte raadgevings- en informatieplicht oplegt. 
 

 

Het bewijs in cijfers 
 

In 2012 steeg het aantal door de diensten voor schuldbemiddeling behandelde dossiers in Vlaanderen 

met 9,39% tegenover 2011 (60.392 gezinnen), met 12,52% tegenover 2010 (58.709 gezinnen) en 

met 16,82% tegenover 2009 (56.550 gezinnen). 
 

Uit een onderzoek naar de oorzaken van schuldoverlast, uitgevoerd door het Vlaams Centrum 

Schuldenlast, blijkt dat 55,10% van de gezinnen met schuldoverlast te maken heeft met 

aanpassingsschulden” (schulden ingevolge ziekte, (echt)scheiding of jobverlies van zichzelf en/of van 

de partner). 
 

Eén op twee gezinnen met schuldoverlast wordt geconfronteerd met, hetzij ontoereikende inkomsten 

(structurele insolvabiliteit), hetzij een gebrek aan administratieve vaardigheden en/of problemen om 

het eigen budget te beheren (een levensstijl die niet overeenstemt met de inkomsten)4.  
 

In Wallonië stellen we hetzelfde vast5! Door de jaren heen is het aantal dossiers dat door de diensten 

voor schuldbemiddeling wordt behandeld, blijven stijgen. Tussen 2006 en 2011 is dat aantal met bijna 

17% gestegen.  
 

In 2011 betrof nagenoeg één op twee dossiers (48,3%) enkel niet-kredietgerelateerde schulden. Dit 

soort situatie neemt duidelijk toe: van 33,6% in 2008 tot 48,3% in 2011, een verhoging van 14,7% in 

3 jaar tijd. 
 

De meest voorkomende niet-kredietgerelateerde schulden in de geanalyseerde 

schuldbemiddelingsdossiers zijn (in volgorde van omvang): schulden aan de overheid (75,2%), 

huisvestings- en energieschulden (67,1%), schulden met betrekking tot gezondheid (58,4%) en 

telefonie- en telecomschulden (51,1%). 
 

Structurele insolvabiliteit is één van de twee grootste oorzaken van overmatige schuldenlast.  
 

Deze situatie is niet nieuw. Bij de analyse van de statistische gegevens die in 2006 door het Steunpunt 

in Brussel werden verzameld, kon al worden vastgesteld dat de uitgaven van een vierde van de 

huishoudens die door de Brusselse diensten voor schuldbemiddeling werden opgevolgd hoger liggen 

dan hun inkomsten6. 

                                                                 
3 Vlaams Centrum Schuldenlast: Veel huishoudens ondervinden problemen om hun dagdagelijkse uitgaven (tijdig) te betalen. 49,32% 

van de gezinnen met schulden heeft te kampen met energieschulden en/of schulden uit nutsvoorzieningen, 36,01% heeft 
gezondheidsschulden, 29,01% heeft telecomschulden en 25,27% van de deze gezinnen heeft huurschulden. Anderzijds kampen veel 
van deze gezinnen met achterstallige kredietschulden. Het betreft leningen op afbetaling (31,05%), kredietopeningen (28,58%) en 
aankopen op afbetaling (14,33%).  

4 Vlaams Centrum Schuldenlast, Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 
2011, oktober 2012, raadpleegbaar op www.vlaamscentrumschuldenlast.be/onderzoek_en_registratie.  

5 Observatoire du Crédit et de l’Endettement, Prévention et traitement du surendettement en Wallonie - Rapport d’évaluation 2011 
raadpleegbaar op www.observatoire-credit.be/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=118 

6 Statistisch rapport 2006 - Overmatige Schuldenlast van de gezinnen gevolgd door de schuldbemiddelingsdiensten, Steunpunt voor de 
Diensten Schuldbemiddeling (vroeger: Grepa) downloadbaar op de website www.mediationdedettes.be (via het menu “Bibliotheek”) 

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/onderzoek_en_registratie
http://www.observatoire-credit.be/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=118
http://www.mediationdedettes.be/
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3. WAT ZEGT DE WET ? 
 

 

België kan er prat op gaan dat het de spits afbijt op het vlak van de bescherming van de 

consument.  
 

Onder de vele maatregelen die tot op heden zijn ingevoerd, zijn wij bijzonder tevreden met 

de oprichting van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren7 en de verzwaring van de 

verantwoordelijkheid van de kredietverlener en de kredietbemiddelaar bij de toekenning van 

een consumentenkrediet.  
 

Deze maatregelen hebben onweerlegbaar een enorm positieve impact gehad in de strijd 

tegen schuldoverlast. Ondanks de economische crisis zijn de gegevens van de Centrale voor 

Kredieten aan Particulieren niet bijzonder onrustwekkend. 
 

Het percentage betalingsachterstallen op alle geregistreerde overeenkomsten heeft eerder 

de neiging om te dalen. Zo daalden de achterstallige betalingen van 7,3% in 2010 naar 

5,2% in 2012.  
 

Deze optimistische gegevens nemen evenwel niet weg dat eind 2012 het aantal personen 

met een betalingsachterstand (+4,1%) en het aantal betalingsachterstallen (+4,7%) zijn 

gestegen.  De kredietopeningen (doorgaans kredietkaarten genoemd) vormen de grootste 

stijging van het aantal betalingsachterstallen (+10,2%). 

 

Wettelijk basis voor verantwoord krediet 
 

Artikels 10, 11 en 15 van de Wet Consumentenkrediet (afgekort: WCK) waar we hieronder 

op ingaan, vormen van bij het begin de hoeksteen van de consumentenbescherming en van 

verantwoord krediet.  

Ze leggen kredietgevers en kredietbemiddelaars een raadgevings- en informatieplicht op, die 

het volgende inhoudt: 

 De plicht om de kredietwaardigheid van de consument te controleren, onder meer via de 

raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (art. 10 en 15); 

 De plicht te zoeken naar de kredietformule die het beste is aangepast aan de behoeften 

van de consument (art. 11 voor de laatste wijziging van de WCK, art. 15 in de huidige 

versie van de WCK);  

 Het verbod om een lening toe te staan aan een consument die niet in staat zal zijn deze 

terug te betalen (art. 15). 
 

De kredietgever en kredietbemiddelaar moeten de kredietwaardigheid van de consument 

dus controleren. Ze moeten de opportuniteit van het krediet beoordelen en nagaan welk 

bedrag het meest aangepast is, rekening houdend met de financiële situatie van de 

consument. 
 

Om dat te doen, moeten ze gerichte vragen stellen die het hen mogelijk maken de specifieke 

financiële situatie van de consument in te schatten. 
 

De wet geeft geen volledige lijst van de informatie die verplicht moet worden verzameld bij 

de consument (buiten de identiteitscontrole van de consument en de raadpleging van het 

bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, die wel expliciet verplicht zijn). In 

tal van vonnissen wordt echter geoordeeld dat de kredietgever een fout begaat wanneer hij 

zich niet vergewist van de inkomsten, de lasten zoals de huur of onderhoudsverplichtingen, 

de gezinssamenstelling en het bestaan van andere schulden. 
 

De raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en de techniek van “credit 

scoring” volstaan dus niet.  

                                                                 
7 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 
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4. VASTSTELLINGEN IN DE PRAKTIJK 
 

 

In de praktijk kan worden vastgesteld dat tal van kredieten worden toegekend zonder dat de 

consument correct wordt geïnformeerd en zonder (grondig) onderzoek naar de solvabiliteit 

van de consument door de professionele kredietverstrekkers.  
 

Het consumentenkrediet is alomtegenwoordig en is tegenwoordig beschikbaar bij 

agentschappen, bij makelaars, in winkels, in grootwarenhuizen, via postorderverkoop, op 

het internet, … 
 

Het is ontegensprekelijk zo dat voor al 

deze handelaars de mogelijkheid om 

een aankoop op krediet aan te bieden 

een doorslaggevend 

verkoopsargument is (“Koop nu, 

betaal later”).  
 

In bepaalde winkels wordt het krediet 

verstrekt aan de toonbank, aan de 

kassa, rechtstaand met andere 

klanten die achter je in de rij staan. 

Dat zijn omstandigheden die de 

consument noch tot voorzichtigheid, 

noch tot het stellen van gerichte 

vragen aan de verkoper aanzetten…  
 

Bovendien is de verkoper niet iemand 

die opgeleid is om krediet te verlenen. 

Hij of zij is doorgaans niet in staat om 

de consument correct te informeren of 

raad te geven (over de kosten, de 

bedenktijd, …). 
 

Wat de beoordeling van de 

kredietwaardigheid betreft, die 

beperkt zich meestal tot het 

raadplegen van de Centrale voor 

Kredieten aan Particulieren (de enige 

verplichting die expliciet in de wet 

vermeld staat) en het stellen van een 

aantal standaardvragen.  
 

In een groot aantal gevallen wordt het 

krediet quasi automatisch toegekend 

op basis van een systeem waarbij 

punten worden toegekend in functie van de gegeven antwoorden (de zogenaamde "credit 

scoring" methode). 

 

Maar al te vaak wordt niet nader onderzocht welk het budget en de lasten zijn van de 

aanvrager.  

                                                                 
8 Of raadpleeg hier het artikel van Olivier Bailly: http://archives.lesoir.be/j-ai-risque-de-me-ruiner-en-multipliant-les_t-20111004-

01LV0X.html?queryand=bailly&firstHit=0&by=10&when=-

2&begYear=2011&begMonth=10&begDay=05&endYear=2011&endMonth=10&endDay=07&sort=datedesc&all=8&rub=TOUT&pos=6

&all=8&nav=1 

In de praktijk :  
 

Een consument stapt een grootwarenhuis, een 

meubelwinkel, een winkel voor huishoudapparaten of 

hifiapparatuur binnen om een wasmachine, tv of dvd 

aan te kopen. In de meeste gevallen zal de verkoper 

hem voorstellen om zijn aankoop in meerdere keren 

te betalen. Daarvoor moet de consument een 

overeenkomst voor kredietopening ondertekenen. 

Een standaardformulier wordt samen met de 

verkoper ingevuld op basis van de verklaringen van 

de consument. Het krediet wordt onmiddellijk 

toegekend en de consument kan zijn aankoop 

meteen mee naar huis nemen. Hoewel de 

kredietgever en kredietbemiddelaar beide verplicht 

zijn de kredietwaardigheid van de consument te 

controleren, stellen we doorgaans vast dat geen 

enkele informatie wordt gecontroleerd en dat geen 

loonstaten worden opgevraagd.  

 

De enquête met verborgen camera die in november 

2011 door de RTBF werd uitgevoerd voor het 

programma "On n’est pas des pigeons" alsook de 

enquêtes op het terrein uitgevoerd door Olivier Bailly 

(gepubliceerd in Le Soir van 5 oktober 2011) en door 

Test-Aankoop (gepubliceerd in Budget en Recht 223 

juli-augustus 2012) vestigden nogmaals de aandacht 

op de totaal onverantwoorde praktijken van sommige 

kredietbemiddelaars, praktijken die wij al jaren 

veroordelen.  

 

Test-Aankoop besluit zijn artikel met een conclusie 

die wij volledig onderschrijven:  

"België beschikt over één van de meest 

consumentvriendelijke wetgevingen in Europa. Het 

grootste probleem is dan ook het stuitend gebrek aan 

scrupules van de kredietverstrekkers!".8 
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5. AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM 
 
 

 

 

5.1. CONTROLES VERSCHERPEN EN STRENGERE SANCTIES OPLEGGEN OM GEMAKKELIJK 

KREDIET TEGEN TE GAAN 
 

De FOD Economie speelt een essentiële rol in de controle van de naleving van de wetgeving 

en beschikt over ruime bevoegdheden. De administratie: 

- verleent aan kredietverleners en kredietbemiddelaars de vergunning om hun beroep 

uit te oefenen, 

- spoort de inbreuken op de wet op en stelt deze vast (de administratie kan hiertoe 

documenten in beslag nemen, pv’s opstellen, enz.), 

- bestraft de vastgestelde inbreuken (door middel van een waarschuwing, 

administratieve boetes of de intrekking van de vergunning tot uitoefenen van het 

beroep).  

 

Buiten deze systematisch of op grond van klachten uitgevoerde controles, houdt de FOD 

Economie ook algemene enquêtes.  

 

Wij vinden het essentieel dat de FOD Economie voldoende menselijke middelen ter 

beschikking krijgt om de hele kredietsector te controleren, dat wil zeggen niet alleen 

de kredieten toegekend door bankinstellingen en makelaars, maar ook door winkels voor 

huishoudapparaten, grootwarenhuizen, garages, meubelwinkels, doe-het-zelfwinkels, 

fitnesscentra, rijscholen, dierenzaken, …  

 

Dat zijn tienduizenden handelsondernemingen die moeten worden gecontroleerd!  

 

Verder is het van essentieel belang dat de FOD Economie over de nodige tools  en 

hulpmiddelen beschikt om inbreuken te kunnen opsporen. Daarom pleiten wij ervoor 

dat de FOD Economie, in navolging van de FSMA, op het terrein enquêtes van het type 

“Mystery shopping” mag uitvoeren. 

 

Ten slotte zijn wij van oordeel dat de consument automatisch op de hoogte gehouden moet 

worden van de gevolgen die aan zijn klacht worden gegeven en dat de enquêtes van de FOD 

Economie moeten worden gepubliceerd9. Wij denken immers dat de publicatie van de 

resultaten van de controles en van de door de administratie opgelegde sancties het 

ontradende voorbeeldeffect van die sancties enkel maar kan versterken en aldus de naleving 

en doeltreffendheid van de wet kan verzekeren.  

 

Tal van ombudsdiensten publiceren immers ook hun beslissingen en verslagen op hun 

website10. 

 
 

                                                                 
9 Het Jaarboek kredietrecht bevat enkel statistieken : het aantal klachten en opgestelde pv’s, onderwerp van de enquêtes, enz. 
10 Zie bv. de website van de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen: http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home 
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AANBEVELINGEN 
 

 De versterking van de controles door de bevoegde overheidsinstanties 

(in het bijzonder wat de naleving van de informatie- en 

raadgevingsplicht voor de toekenning van kredieten betreft) zou 

leiden tot een betere toepassing en naleving van de wettelijke bepalingen 

die ervoor moeten zorgen dat de consument een kwaliteitsvol krediet krijgt 

en beschermd wordt tegen misbruiken en dat de strijd tegen schuldoverlast 

wordt aangebonden.  
 

Dat alles houdt in dat de FOD Economie moet worden voorzien van: 

- voldoende menselijke middelen; 

- nieuwe hulpmiddelen zoals mystery shopping om inbreuken efficiënt 

op te sporen.  
 

 Aan de consument die bij de FOD Economie een klacht neerlegt 

automatisch het standpunt van die laatste over het geschil meedelen.  
 

 De resultaten van de uitgevoerde enquêtes publiceren en de door de FOD 

Economie opgelegde sancties, publiceren, in navolging van tal van 

ombudsmannen die ook hun rapporten publiceren.  
 

 

 

 

5.2. DE TOEPASSING VAN DE NULSTELLINGSTERMIJN VERBETEREN11 
 

Wij hebben deze maatregel altijd ondersteund, die moet voorkomen dat mensen een 

permanente schuldenlast met zich meedragen, door een termijn vast te stellen waarbinnen 

het totale verschuldigde bedrag moet worden terugbetaald.   
 

Niettemin betreuren wij dat de consument slechts twee maanden voor de vervaldatum van 

de nulstellingstermijn op de hoogte wordt gebracht (per aangetekend schrijven) van het feit 

dat hij het volledige bedrag moet terugbetalen, dat hij in het kader van zijn kredietopening 

heeft opgenomen.  
 

Die termijn is veel te kort en zal vaak als gevolg hebben dat de consument, die niet in staat 

is om het gevorderde bedrag in één keer te betalen, een ander krediet moet zien te vinden 

om het vorige terug te betalen. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de wetgever! 
 

Het lijkt ons van belang dat de consument niet voor “verrassingen” wordt geplaatst en dat 

hij zowel aan het begin als in de loop van de overeenkomst duidelijk op de hoogte wordt 

gesteld van de nulstellingstermijn.  
 

De vervaldag van de nulstellingstermijn en de gevolgen ervan zouden ook kunnen vermeld 

worden op de tussentijdse maandelijkse uittreksels die aan de consument worden bezorgd. 
 

Bovendien zou de consument de mogelijkheid moeten kunnen behouden om in maandelijkse 

termijnen te betalen na het verstrijken van de nulstellingstermijn, tot de schuld volledig is 

afgelost. 

 

AANBEVELINGEN 
 

 De consument duidelijk op de hoogte stellen van de vervaldatum van de 

nulstellingstermijn en van de gevolgen daarvan, en dit bij het sluiten van de 

overeenkomst, maar ook in de maandelijkse uittreksels die hij ontvangt. 
 

 Permettre au consommateur de pouvoir rembourser par mensualités après le 

délai de zérotage, et ce jusqu’à apurement de la dette. 

                                                                 
11 Zie de aanbevelingen van de DZK 2007: http://dagzonderkrediet.be/?page_id=124  

http://http/dagzonderkrediet.be/?page_id=124
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5.3. LEURHANDEL VERBIEDEN OP STRAAT EN OP OPENBARE PLAATSEN 
 

Tot voor kort stonden regelmatig stands van Citibank opgesteld in metrostations, in 

treinstations, op straat en in de doorgangen van heel wat winkelgalerijen. De consument 

werd gelokt met prachtige vakanties; over de bijzonderheden van het krediet werd met geen 

woord gerept. Soms was de verstrekte informatie zelfs bedrieglijk, en ook het onderzoek van 

de kredietwaardigheid was vrijwel onbestaande.  

 

Die stands lijken (voorlopig) te zijn verdwenen, maar het lijkt ons belangrijk dat die 

praktijken voor eens en voor altijd bij wet verboden worden.  

 

Ze beantwoorden immers niet aan de vereiste omkaderingscriteria om een 

kredietovereenkomst in goede omstandigheden te kunnen afsluiten (volledige informatie van 

de consument, onderzoek van de kredietwaardigheid, advies enz.). De straat of andere 

openbare plaatsen zijn niet de geschikte omgeving om dergelijke verbintenissen aan te 

gaan!  

 

Het gaat er hierbij ook om de banalisering aan te klagen van belangrijke verbintenissen 

zoals het aangaan van een krediet: krediet verkoop je niet zoals warme wafels!  

 

 

AANBEVELING 
 

 Leurhandel verbieden op openbare of publiek toegankelijke plaatsen 

zoals treinstations, metrostations, grootwarenhuizen of winkelgalerijen.  

 
 

 

 

 

 

5.4. OPDRINGERIGE KLANTENWERVING VERBIEDEN 
 

De nieuwe marketingpraktijken worden steeds opdringeriger en agressiever. De consument 

– die absoluut nergens om gevraagd heeft – ontvangt steeds vaker zeer gerichte reclame 

voor kredieten via de post, in zijn mailbox, op zijn Facebookpagina, op private 

groepspagina’s waarvan hij lid is via Facebook (zoals groepen voor tweedehandsverkoop, 

rommelmarkten, …) of zelfs via sms op zijn gsm.  

 

Die opdringerige praktijken hebben meer weg van leurhandel dan van reclame, want ze 

dringen de privésfeer van de consument binnen. 

 

Wij vinden dat dergelijke praktijken enkel mogen worden toegestaan als de consument erom 

gevraagd heeft en eerst uitdrukkelijk zijn wens daartoe heeft uitgedrukt.  

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van reclame en aanbiedingen die een consument op zijn 

Facebook-account of in zijn mailbox kan aantreffen.  
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In de praktijk: enkele voorbeelden van opdringerige klantenwerving: 
 

 Een consument ontvangt ongevraagd de ene na de andere mail met het voorstel om 

kredieten aan te gaan: 

 

 
 

 
 

 

 Op Facebook zijn groepen actief die benadrukken dat je ook een lening kan krijgen als je 

geweigerd bent door jouw bank: 
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 Ook via e-mail worden consumenten ertoe aangezet om kredieten af te sluiten ook al zit 

men in (financiële) problemen: 
 

Van: Doncque Pascal [mailto:Pascal.Doncque@ac-creteil.fr]  

Verzonden: maandag 28 oktober 2013 21:22 

Onderwerp: lening bieden 
  

hello, 
  

Wij bieden leningen aan mensen in nood, met de rente zo laag als 2%. 
 

Contacteer ons vandaag nog en word gefinancierd. contact 

ons op: apexcredit@blumail.org 
 

Wij kunnen u helpen uw financiële problemen. 
 

Wij wachten op uw antwoord. 
  

dank 

Galina 
  

APEX CREDIT 

apexcredit@blumail.org 
 

 

AANBEVELING 
 

 “Opdringerige” klantenwerving verbieden, dat wil zeggen zonder 

voorafgaande toestemming van de consument.  
 

 

 

 

5.5. VERPLICHT VOORZIEN VAN EEN SPECIALE RUIMTE VOOR KANDIDAAT-KREDIETNEMERS 

IN VERKOOPCENTRA12 
 

We zijn niet gekant tegen het feit dat een krediet wordt aangeboden op verkoopplaatsen 

(winkels, supermarkten). Maar het is niet normaal dat een krediet wordt verleend aan de 

toonbank, aan de kassa, rechtstaand met andere klanten die achter je in de rij staan. 
 

Dat zijn omstandigheden die noch tot voorzichtigheid, noch tot het stellen van gerichte 

vragen aan de verkoper aanzetten… 
 

Daarom pleiten wij ervoor dat de consument wordt ontvangen in een speciaal voor 

kredietverstrekking ingerichte ruimte die een zekere vertrouwelijkheid kan garanderen. 

 

Dat is bijvoorbeeld al het geval bij Makro en Carrefour. 
 

 

AANBEVELING 
 

 Speciale ruimte voor kandidaat-kredietnemers verplicht maken in alle 

verkoopcentra die kredietovereenkomsten aanbieden zodat de 

consument in goede omstandigheden informatie kan krijgen en in alle 

discretie vragen kan stellen alvorens een kredietovereenkomst te tekenen.   

 
                                                                 
12 Zie de aanbevelingen van de DZK 2007, http://dagzonderkrediet.be/?page_id=124. 
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5.6. KREDIETBEMIDDELAARS OPLEIDEN13
 

 

De toekenning van meer dan één op twee kredietopeningen vindt plaats via de tussenkomst 

van een tussenpersoon (makelaar, agent, postorderbedrijf, winkel of supermarkt), met 

andere woorden, buiten de kantoren van de kredietgever en zonder contact met de 

kredietgever. 

 

Op dit ogenblik zijn enkel tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten of in 

verzekeringen14 15 wettelijk verplicht om een opleiding te volgen en zich geregeld bij te 

scholen en moeten zij over een specifieke beroepskennis beschikken om als tussenpersoon 

te mogen optreden. 

Die verplichting wordt overigens uitgebreid naar alle personen die binnen deze 

ondernemingen op welke wijze ook in contact staan met het publiek om financiële producten 

of verzekeringen aan te bieden of te promoten. 

 

De kredietbemiddelaars van hun kant zijn daarentegen aan geen enkele opleidingsplicht 

onderworpen, noch aan enige vereiste inzake diploma's of andere voorwaarden op het vlak 

van beroepskennis. 

 

Het is nochtans onmiskenbaar dat de kredietmarkt in constante ontwikkeling is en dat de 

verschillende kredieten die aan de consument worden aangeboden even complex zijn als 

financiële instrumenten of verzekeringsproducten. 

 

Het is dan ook onaanvaardbaar dat een krediet mag worden aangeboden door een 

kassierster of een verkoper van wasmachines, of zelfs door een makelaar of een agent die 

geen adequate voorbereidende opleiding heeft genoten.  

 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de wet en van de Europese richtlijn inzake 

informatieverschaffing van de consument, menen wij dat kredietbemiddelaars en hun 

personeel een adequate opleiding en geregelde bijscholing moeten volgen teneinde 

voldoende kennis te verwerven en deze op peil te houden.  

 

Overigens, gezien de rol van de kredietbemiddelaars en de verontrustende cijfers wat betreft 

achterstallige betalingen bij bepaalde bemiddelaars16, zijn wij van mening dat het hoog tijd 

is om het statuut van alle kredietbemiddelaars (makelaars, verkopers, grote winkelketens 

die kredieten aanbieden) te reglementeren, om erop toe te zien dat ook zij op een 

verantwoordelijke manier kredieten verstrekken en dat zij aansprakelijk kunnen worden 

gesteld als ze zich aan die verplichting onttrekken.  

  

                                                                 
13 Zie de aanbevelingen van de DZK 2007, http://dagzonderkrediet.be/?page_id=124. 
14 De opleiding en geregelde bijscholing zijn wettelijke verplichtingen voor: 

-  de makelaar, agent, subagent voor verzekeringen en herverzekeringen en de verantwoordelijken voor de distributie, krachtens de 
wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (art. 11, § 
4bis); 

-  de makelaar, agent, en in het geval van rechtspersonen de effectieve leider(s), alsook voor personen die in contact staan met het 
publiek krachtens het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van artikels 8 en 13 van de wet van 22 maart 2006 betreffende 
de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. (art. 7, §1 en 8). 

15 Zie de mededeling van de FMSA van 23/5/2012 waarin de vereiste beroepskennis wordt uiteengezet voor makelaars en agenten in 
bank- en beleggingsdiensten, hun effectieve leiders en hun personeelsleden die in contact staan met het publiek, beschikbaar op 
deze website: www.fsma.be/nl/consumers/press/archwarndiv/article/press/div/2012/2012-05-23_bijscholing.aspx  

16 Zie Working Paper 78 van de NBB, beschikbaar op www.nbb.BE, alsook de aanbevelingen van de DZK 2007, 
http://dagzonderkrediet.be/?page_id=124 

http://www.fsma.be/nl/consumers/press/archwarndiv/article/press/div/2012/2012-05-23_bijscholing.aspx
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AANBEVELINGEN 
 

 In navolging van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en in 

verzekeringen, alle kredietbemiddelaars onderwerpen aan een 

verplichte en gecertificeerde opleiding zodat ze in staat zijn volledige en 

correcte informatie aan de consument te verschaffen. 
 

 Wanneer de kredietbemiddelaar een bedrijf is (een grootwarenhuis 

bijvoorbeeld), de werknemers die in contact staan met het publiek en 

die kredieten aanbieden aan dezelfde opleidingsverplichtingen 

onderwerpen.  
 

 Het statuut van de kredietbemiddelaar reglementeren. 

 

 

 

 

 

5.7. KREDIETEN DIE NIET AAN EEN AANKOOP GEKOPPELD ZIJN IN VERKOOPCENTRA 

VERBIEDEN17 

 

Sinds enkele jaren bieden bepaalde winkelketens de consument kredieten aan die helemaal 

niet gekoppeld zijn aan een aankoop. 

 

Krëfel, de keten van huishoudelektro, bijvoorbeeld, biedt sinds 2007 persoonlijke leningen 

aan, net zoals een klassieke bank dat doet.  

 

In tegenstelling tot de Krëfel Budget Card die doorgaans aan de consument wordt 

aangeboden om een aankoop bij Krëfel te financieren, zijn deze leningen volstrekt niet 

gekoppeld aan een aankoop bij Krëfel. 

 

Zelfs de federatie van Franstalige onafhankelijke financiële agenten (Fedafin) heeft zich in de 

media uitgesproken tegen deze wildgroei van kredietaanbiedingen, met name via 

winkelketens en riep de overheid op om "de nodige maatregelen te nemen om een dam op 

te werpen tegen gemakkelijk krediet". 

 

Ook wij zijn van mening dat het hier om een verontrustend verschijnsel gaat.  

 

We herhalen nog eens dat we er niet tegen gekant zijn om krediet aan te bieden in 

verkoopcentra (winkels, supermarkten); wel is het van belang dat het krediet gekoppeld is 

aan een aankoop in de winkel en dat het bedrag en het soort krediet aangepast is aan de 

behoeften van de consument (zoals de wet dat voorschrijft). 

 
 

AANBEVELING 
 

 Verkopers verbieden kredieten aan te bieden die niet aan een aankoop in hun 

winkel gekoppeld zijn. 

 

 

 

                                                                 
17 Zie de aanbevelingen van de DZK 2007, http://dagzonderkrediet.be/?page_id=. 
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5.8. DE KOSTPRIJS VAN DE SCHULDSALDOVERZEKERING VERDUIDELIJKEN 
 

Heel vaak is de toekenning van het krediet gekoppeld aan het afsluiten van een 

schuldsaldoverzekering bij de (kredietverlenende) instelling of via de bemiddelaar.  
 

Die verzekeringsovereenkomsten leveren voor de kredietgevers en de kredietbemiddelaars 

heel wat extra inkomsten op.  
 

Vaak zijn ze ook erg duur voor de consument. 

 

Bijvoorbeeld:  Voor een kredietopening van 5.000€, met een verzekeringspremie van 

0,63% per maand, kost de verzekering de consument 31,50€/maand 

als zijn kredietopening de bovengrens van 5.000€ bereikt!  
 

Zelfs als die verzekeringen als facultatief worden voorgesteld, wordt in de praktijk 

vastgesteld dat de consument vaak geen keuze heeft (de verzekering wordt aangerekend 

zonder dat de consument erom heeft gevraagd) of dat de consument onvoldoende wordt 

geïnformeerd om met kennis van zaken te kunnen beslissen.  
 

De overheid stelt hier tal van misbruiken vast: invaliditeitsverzekeringen afgesloten voor 

consumenten... die reeds invalide zijn verklaard, de verzekeringspremie wordt direct 

afgetrokken van het kredietbedrag dat de consument ter beschikking wordt gesteld, 

overdreven prijzen, commissies van de kredietbemiddelaar betaald via de 

verzekeringspremie, ...  

 

In de Europese richtlijn wordt bepaald dat de kosten voor die verzekering niet apart van de 

kredietnemer mogen worden gevorderd, maar moeten worden inbegrepen in de totale 

kostprijs van het krediet, m.a.w. het JKP (jaarlijks kostenpercentage), wanneer de 

betreffende verzekering verplicht is. De richtlijn belet de Belgische wetgever niet de situaties 

te bepalen waarin kan worden verondersteld dat de verzekering verplicht is.  

 

 

AANBEVELING 
 

 Om meer duidelijkheid te scheppen en om een halt toe te roepen aan de 

vastgestelde misbruiken, pleiten wij bijgevolg voor een totale kostprijs die 

reëel en transparant is. Daarvoor moet de wet duidelijk bepalen aan welke 

voorwaarden moet zijn voldaan om de intekening op een verzekering als 

verplicht te kunnen beschouwen.  

 

De verzekering zou als verplicht moeten worden beschouwd en de 

kosten van de verzekeringspremie zouden dus moeten zijn inbegrepen in het 

JKP als aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan: 

1. de kredietovereenkomst betreft een bedrag van minder dan 5.000 euro, 

2. de verzekeringsovereenkomst wordt op dezelfde dag ondertekend,  

3. de verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten bij een 

verzekeringsmaatschappij naar keuze van de kredietgever of verbonden 

met de kredietgever (bijvoorbeeld: MetLife heeft in 2005 een deel van de 

verzekeringsgroep van Citigroup overgenomen en heeft een 

distributieovereenkomst met betrekking tot MetLife 

verzekeringsovereenkomsten via de verschillende kanalen van Citigroup). 
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5.9. DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NBB VERBETEREN 

ZONDER DEZE UIT TE BREIDEN NAAR ANDERE SOORTEN SCHULDEN 
 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is een uitstekend instrument voor de 

preventie van overmatige schuldenlast.  
 

Volgens ons leidt de uitbreiding van de Centrale naar andere schulden (energie 

gezondheidszorg, telefonie …), zoals kredietgevers, operatoren, de groothandel en 

deurwaarders zouden wensen, niet tot een betere evaluatie van de financiële draagkracht 

van de consument.  
 

Bovendien houdt de uitbreiding tal van gevaren in: registratiefouten, misbruiken die leiden 

tot een kettingreactie van uitsluitingen, onvoldoende bijgewerkte informatie, …   
 

Wij verwijzen ook naar het zeer relevante advies van de Privacycommissie die een aantal 

belangrijke bezorgdheden met betrekking tot de geplande uitbreiding van de Centrale voor 

Kredieten aan Particulieren uitte. 18 

 

Het huidige bestand zou wel verbeterd kunnen worden. In haar huidige opzet laat de CKP 

niet toe te bepalen welk krediet, in een budgettraject, er de oorzaak van is dat een gezin in 

een situatie van overmatige schuldenlast terechtkwam. Ze maakt het ook niet mogelijk om 

op een objectieve manier vooruitgang te boeken in de verantwoordelijkheid van de 

verschillende actoren (kredietgevers, kredietnemers) … De CKP zou daarin een belangrijke 

rol kunnen spelen door, op basis van de gegevens die ze verzamelt, per schuldtraject de 

kans op wanbetaling te berekenen. Het zou dan nuttig zijn dat kredietgevers de 

budgetanalyse die ze uitvoeren bij de behandeling van kredietaanvragen aanpassen in 

functie van die kansberekening. 

 

 

AANBEVELINGEN 
 

Wij vinden het niet aangewezen de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uit 

te breiden naar andere schulden en raden aan om de huidige werking te 

verbeteren. 

Wij waren er bijvoorbeeld voorstander van om de gegevens met betrekking tot 

de geoorloofde debetstanden van rekeningen-courant op te nemen in de 

Centrale. Dat gebeurt ook sinds 2010.  

 

De Centrale zou moeten : 

- de werkelijke uitstaande bedragen van kredietopeningen registreren, 

- hergroeperingen of herfinancieringen van krediet traceren, alsook de 

identiteit van kredietbemiddelaars (makelaars, verkopers, 

grootwarenhuizen), 

- het beheerscomité van de CKP uitbreiden zodat ook de consumenten 

en schuldbemiddelaars erin zijn vertegenwoordigd.  

 

Deze voorstellen werden uitgebreid uiteengezet in de aanbevelingen van de DZK 

van 2008 en 200919. 

 

 

                                                                 
18 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, “advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende de 

omkadering van de negatieve lijsten”, advies van 12.07.2006, nummer RZ067C6_1, referentie 232006.  
19 Zie de aanbevelingen van de DZK 2008 en van DZK 2009, http://dagzonderkrediet.be/?page_id=124. 
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5.10. EEN BETERE FINANCIERING VAN DE PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN OVERMATIGE 

SCHULDENLAST 
 

Nieuwe competenties ontwikkelen, een budget leren beheren, zich bewust zijn van wat echt 

telt, onze consumptiemaatschappij kritisch leren bekijken… Kortom: keuzes maken met 

kennis van zaken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen consumptiegedrag zijn 

doeltreffende middelen in de strijd tegen schuldoverlast.   

 

Als onderdeel van alle competenties die een consument in zijn leven verwerft, dragen de 

financiële competenties, wanneer die zich vertalen in een goed beheer van de eigen 

geldmiddelen, bij tot het bereiken van een budgetevenwicht en bijgevolg tot de 

maatschappelijke integratie en het algemeen welzijn van de consument.  

 

De emancipatie van de consument (jong of minder jong) met betrekking tot deze zaken 

vereist doelgroepgerichte opleidingen en informatie op maat, die rekening houden met de 

steeds meer uiteenlopende levenswijzen en manieren van consumeren en waarbij de 

consument wordt aangesproken in een taal die hij of zij verstaat.  

 

De materie is ruim en omvat een zeer breed gamma aan disciplines. Het overbrengen van 

deze kennis vereist een al even breed gamma aan methoden, hulpmiddelen en 

bemiddelaars.   

 

Het gaat er met name om de taboes rond geld en schulden te doorbreken, de attitudes ten 

aanzien van overconsumptie en schuldoverlast te doen veranderen en te werken aan het 

budgettaire aspect. 

 

 

 

AANBEVELINGEN 
 

 Specifieke en structurele middelen toekennen – zowel op federaal niveau 

als op het niveau van de Gemeenschappen en Gewesten – om 

preventieprojecten (van verenigingen, OCMW’s, diensten voor 

schuldbemiddeling, CAW’s,...) op het terrein te steunen. 

 

 Een ruime verspreiding van informatie voor het grote publiek, in het 

bijzonder het bestaan en de rol van de onvoldoende bekende 

schuldbemiddelingsdiensten beter toelichten. 

 

 Op regionaal niveau aanzienlijk meer financiële middelen toekennen 

aan de schuldbemiddelingsdiensten die immers essentieel werk 

verrichten met betrekking tot het informeren, sensibiliseren en afhandelen 

van dossiers van personen met schuldoverlast en/of in schuldbemiddeling.  
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Algemene coördinatie  

 

Monique Van Dieren (Equipes Populaires) 

48, rue de Gembloux-5002-St Servais 081/73.40.86  

secretariat@equipespopulaires.be 
 

 

 

Platform Dag zonder krediet  
 
 

Equipes Populaires : Monique Van Dieren   Rue de 

Gembloux, 48 - 5002 Saint-Servais  081/73.40.86 - 

vandieren@equipespopulaires.be  www.equipespopulaires.be 

 

Vlaams Centrum Schuldenlast : Mohamed El Omari  

Paviljoenstraat, 9 - 1030 Brussel  02/211.55.54  

mohamed.elomari@vlaamscentrumschuldenlast.be  

www.vlaamscentrumschuldenlast.be  

 

Steunpunt van de schuldbemiddelaars van het 

Brussels Hoofstedelijk Gewest : Anne Defossez  

Boulevard du Jubilé, 153 -155 - 1080 Bruxelles   02/217.88.05  

a.defossez@mediationdedettes.be  www.mediationdedettes.be 

 

Vlaams Netwerk tegen Armoede : Hilde Linssen  

Vooruitgangstraat 323, bus 6 - 1030 Brussel  02/204.06.56     

hilde.linssen@netwerktegenarmoede.be  www.vlaams-netwerk-

armoede.be  

 

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding : Stephan 

Backes  Rue du Progrès, 333 - 1030 Bruxelles  02/265.01.54 

 stephan.backes@bapn.be  www.bapn.be  

 

Femma : Bieke Verhoelst  Urbain Britsierslaan, 5 - 1030 

Brussel  02/246.51.11  bieke.verhoelst@femma.be   

www.femma.be  

 

Verbruikersateljee : Gert Mampaey  Agoragalerij, 

Grasmarkt, 105, bus 51 - 1000 Brussel  02/552.02.48  

verbruikersateljee@skynet.be  www.verbruikersateljee.be 

 

Oivo/Crioc : Caroline Sauveur - Bd Albert II, 16 - 1000 

Bruxelles  02/547.06.11  caroline.sauveur@crioc.be  

www.crioc.be  

 

ACV/CSC : Cécile Cornet  Chaussée de Haecht, 579 - 1030 

Bruxelles  02/246.31.11  cecile.cornet@acv-csc.be  

www.csc-en-ligne.be 

 
 

 

ABVV/FGTB : Sébastien Storme  Rue Haute, 42 - 1000 

Bruxelles  02/506.82.11  sebastien.storme@fgtb.be  

www.fgtb.be  

 

Groupe Action Surendettement (GAS): Damien Libert  

Grand’rue, 4 / Bte 2 - 6630 Martelange  063/60.20.86  

damien.libert@gaslux.be  www.gaslux.be  

 

Centre de Référence de Liège (GILS) : Fabienne 

Jamaigne  Avenue Roi Baudouin, 29 - 4432 Alleur  

04/246.52.14  coordinateur@cdr-gils.be  http://www.cdr-gils.be 

 

Centre de Référence de Namur (MEDENAM): Marie 

Vandenbroeck  Rue Rogier, 27 - 5000 Namur  081/23.08.28  

info@medenam.be  www.medenam.be  

 

Centre de Référence du Hainaut (CRéNo): Valérie 

Gehain  Chaussée de Jolimont, 263 - 7100 Haine St-Pierre  

064/84.22.91  centreref@skynet.be  www.creno.be  

 

Actions sociales Bw : Jessica Gillain  Rue Saint-André, 1 - 

1400 Nivelles  067/34.04.22  jessica.gillain@mutsoc.be  

 

Réseau wallon de lutte contre la pauvreté : Pierre 

Doyen  Rue Marie-Henriette, 12 - 5000 Namur  081/31.21.17   

p.doyen@rwlp.be   http://www.rwlp.be  

 

Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté : Rocco 

Vitali  Rue Fernand Bernier, 40 - 1060 Bruxelles  02/600.55.66 

 vitalirocco@gmail.com  www.fblp.be  

 

Réseau Financement Alternatif : Olivier Jerusalmy  Rue 

Botanique, 75 - 1210 Bruxelles  

02/340.08.60   olivier.jerusalmy@rfa.be  www.financite.be  

 

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) : Slim Essaker  

Rue des Moucherons, 3 - 1000 Bruxelles  02/513.79.12  

slim.essaker@joc.be  www.joc.be  

 

 

Met de steun van 

www.dagzonderkrediet.be  
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