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I. INLEIDING 

 
 

 
 

❶  WAAROM EEN CAMPAGNE GENAAMD “TE MOOI OM WAAR TE ZIJN!”?  
 
 

 

Promoties (solden, prijsverlagingen) en in nog sterkere mate “zogenaamde” gratis 
aanbiedingen hebben een belangrijke invloed op de aankoopbeslissingen van de 
consument. 
 

Het zijn immers onze emoties die onze aankoopbeslissingen sturen. Alle grote 
marketingspecialisten1 weten dat: onze emoties wekken vaak kooplust op. De meest 
efficiënte reclameboodschappen weten ons emotioneel te raken alvorens ons te doen 
nadenken, door in te spelen op angst, liefde, verlangen, schuld, trots of een gevoel van 
exclusiviteit. 
 

Verschillende studies2 tonen aan dat de emotionele kracht van promoties (solden, 
prijsverlagingen, gratis aanbiedingen, …) – en nog meer van gratis aanbiedingen – 
bijzonder sterk is. Consumenten zijn hier heel ontvankelijk voor.  
 

De emotionele impact is zo sterk dat de consument niet of weinig nadenkt wanneer hij een 
prijsverlaging ziet.  

 

Zo bewijst deze opmerking van de manager van een supermarkt in verband met deze 
studie: 

 

“Af en toe kleven wij op twee merken het etiket ‘Every Day Low Price’, maar laten we 
hun prijs onveranderd. Ook al zou de consument gewend moeten zijn aan deze 
aanduidingen en zou hij moeten beseffen dat de prijzen ongewijzigd zijn, toch 
verdubbelt in het algemeen de verkoop van de merken die dit etiket meekrijgen. Ik 
ben gewoon verbijsterd". 
 

Zie ook het experiment uitgevoerd in het kader van een andere studie3, dat aantoont 
dat de meeste consumenten een “gratis” aanbieding zullen kiezen, ook al levert de 
alternatieve aanbieding die hen werd voorgesteld hen 3 euro meer op:  
 

“In een experiment uitgevoerd in een winkel in Boston koos de meerderheid van de 
deelnemers een gratis geschenkbon voor 10 euro bij Amazon in plaats van een 
cadeaubon van 20 euro op elke aankoop van minstens 7 euro bij Amazon.” 

                                                           
1
 Zie http://marketingemotionnel.com/2014/09/11/pourquoi-le-marketing-emotionnel-ne-le-limite-pas-a-lexperience-

client/  of ook http://lemarketeurfrancais.com/vendre-avec-les-emotions-marketing/#ixzz3hGAEeFWU (geraadpleegd op 
18/09/2015) 

 

2
 «Le pouvoir émotionnel des promotions monétaires: un prix réduit, ce n'est pas qu'une question d'argent», 29 juli 2015, 

Fanny PARIS, doctaatsstudente Université de Tours en Christine PETR, professor, Université de Rennes beschikbaar op: 
http://www.researchgate.net/publication/273378910_Le_pouvoir_motionnel_des_promotions_montaires_un_prix_rduit
_ce_n%27est_pas_qu%27une_question_d%27argent (geraadpleegd op 18/09/2015) 

 

3
 “Zero as a Special Price: The True Value of Free Products”, Kristina Shampanier, Nina Mazar, Dan Ariely, Massachusetts 

Institute of Technology, 2007  beschikbaar op http://people.duke.edu/~dandan/Papers/PI/zerofree.pdf (geraadpleegd op 
18/09/2015) 

http://marketingemotionnel.com/2014/09/11/pourquoi-le-marketing-emotionnel-ne-le-limite-pas-a-lexperience-client/
http://marketingemotionnel.com/2014/09/11/pourquoi-le-marketing-emotionnel-ne-le-limite-pas-a-lexperience-client/
http://lemarketeurfrancais.com/vendre-avec-les-emotions-marketing/#ixzz3hGAEeFWU
http://www.researchgate.net/publication/273378910_Le_pouvoir_motionnel_des_promotions_montaires_un_prix_rduit_ce_n%27est_pas_qu%27une_question_d%27argent
http://www.researchgate.net/publication/273378910_Le_pouvoir_motionnel_des_promotions_montaires_un_prix_rduit_ce_n%27est_pas_qu%27une_question_d%27argent
http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Shampanier%2C+K&field1=Contrib
http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Mazar%2C+N&field1=Contrib
http://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Ariely%2C+D&field1=Contrib
http://people.duke.edu/~dandan/Papers/PI/zerofree.pdf
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Ondanks de grote aantrekkingskracht van dit type reclame en van vele verkoopspraktijken 

die gebruik maken van de term “gratis”, stellen wij vast dat de consument te weinig 

beschermd wordt tegen misleidende of zelfs frauduleuze aanbiedingen.  

 

❷ WAAROM ZICH IN HET BIJZONDER RICHTEN TOT JONGVOLWASSENEN? 

 
 

 
Wie 18 jaar wordt, is meerderjarig. Dat is juridisch gezien een essentiële stap, 
omdat de meerderjarigheid nieuwe rechten, maar ook nieuwe 
verantwoordelijkheden met zich meebrengt! 
Wie was er niet ongeduldig om meerderjarig te worden? De dag dat je 18 jaar wordt, stap je 
eindelijk binnen in de wereld van de volwassenen!  
 
In de ogen van de wet wordt de jongere “bekwaam”; hij kan zelf zijn rechten uitoefenen, 
alleen handelen, d.w.z. rechtshandelingen stellen zonder de toestemming van zijn ouders of 
een wettelijke vertegenwoordiger. Meerderjarig worden betekent het einde van het 
ouderlijk gezag: de jongere wordt zelf verantwoordelijk, in plaats van onder de 
verantwoordelijkheid van zijn ouders te staan!  
 
Maar welke veranderingen brengt dit met zich mee in het dagelijks leven? 
 

Alleen beslissen over alle handelingen in het dagelijks leven. 
 
Zodra de meerderjarigheid is bereikt, is het mogelijk om alle gangbare contracten te sluiten: 
een huurovereenkomst voor huisvesting ondertekenen, een auto kopen, in eigen naam een 
internetabonnement nemen of een telefoonlijn in gebruik nemen, een krediet afsluiten, … 
 
Wat bankzaken betreft, wordt de meerderjarige volledig verantwoordelijk voor zijn 
rekeningen. Zo kan hij naar eigen goeddunken alle bedragen besteden die tijdens zijn 
minderjarigheid op zijn spaarrekening werden gestort. Hij kan een zichtrekening openen 
zonder de toestemming van zijn ouders en een kredietkaart aanvragen, of de toelating om in 
het rood te gaan op zijn rekening. 
 
Zelfs wanneer de jongere nog bij zijn ouders woont, hebben zij het recht niet meer om hem 
te beletten dit te doen. 
 

Kortom, de meerderjarige jongere is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn 
geld! Maar hij moet hier ook de gevolgen van dragen… 
Vanaf nu zal de jongere, en hij alleen, de gevolgen van zijn handelingen dragen, en onder 
meer zijn schulden moeten afbetalen.  
 
Indien hij dat niet doet, kunnen zijn ouders in principe niet meer verantwoordelijk worden 
gesteld. 
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In principe …want vaak eisen schuldeisers dat de ouders zich borg stellen voor hun 
meerderjarig kind wanneer hij of zij niet over een voldoende hoog vast inkomen beschikt. 
Door zich borg te stellen, lopen de ouders het risico zelf de schuld te moeten aflossen indien 
hun kind dat niet doet4. 
 
 

2.1. Jongvolwassenen zijn kwetsbaarder voor overmatige schuldenlast: 
Enkele cijfers… 

 
2.1.1. De schuldenlast van jongeren stijgt en het risico op overmatige 

schuldenlast is het grootst bij jongvolwassenen 
 

Een diepgaand onderzoek van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren uitgevoerd 
in 2014 over de evolutie en de verdeling van de schuldenlast van de Belgische 
huishoudens 5 toont aan dat de schulden van de huishoudens de laatste tien jaar sterk 
gestegen zijn.  
 

“De absolute nominale schuld van de Belgische huishoudens is de afgelopen tien 
jaar verdubbeld tot €217 miljard, waardoor de huishoudens hun schuldgraad in 
diezelfde periode hebben zien oplopen van 40% tot 56,5% bbp begin 2014.” 
(pagina 69) 

 

Een meer gedetailleerde analyse per leeftijdsgroep en naar inkomen toont aan dat de 
jongste huishoudens (onder de 34 jaar) een hogere schuldenlast hebben dan de 
andere. 
 

Bovendien blijkt uit de analyse van de macro-economische gegevens van de HFCS 
(enquête over de financiering en de consumptie van huishoudens: Household Finance 
and Consumption Survey) dat jonge Belgische huishoudens met een laag inkomen 
een groep vormen met een potentieel hoger risico op overmatige schuldenlast. 
 

Een zeer recente studie van de BV-OECO (2015) 6  toont aan dat 13% van de Belgische 
jongeren (18-27 jaar) die financieel onafhankelijk zijn van hun ouders, aangeven 
“geldproblemen” te hebben: 10% van de jonge Vlamingen, 16 % van de jonge Walen 
en 19,5% van de jonge Brusselaars.  
 

Welke problemen? “Ik heb schulden” zegt bijna 40% van de betrokken Belgische 
jongeren. De belangrijkste oorzaken : verlies van werk of inkomen, ziekte, onvoorziene 
uitgaven en… impulsaankopen. 
 

Zoals we verder zullen zien, wordt deze vaststelling bevestigd door de analyse van de 
statistieken opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB. 
 

                                                           
4
 Meer informatie op http://www.echosducredit.be/parutions/numero-26-avril-juin-2010/jeunes-endettes-quelles-

consequences-pour-les-parents#footnote-7 (geraadpleegd op 18/09/2015) 
5
 “De schuldenlast van de huishoudens: verloop en verdeling”, NBB, september 2014, beschikbaar op: 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2014/ecotijdii2014_h4.pdf (geraadpleegd op 18/09/2015) 
 

6
 “Jongvolwassenen en geld”, BV OECO, 2015. 

http://www.echosducredit.be/parutions/numero-26-avril-juin-2010/jeunes-endettes-quelles-consequences-pour-les-parents#footnote-7
http://www.echosducredit.be/parutions/numero-26-avril-juin-2010/jeunes-endettes-quelles-consequences-pour-les-parents#footnote-7
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2014/ecotijdii2014_h4.pdf
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Merk op dat men in andere landen dezelfde situatie vaststelt: 
 

Volgens een onderzoek van het incassobureau Intrum Justitia uitgevoerd in 2011, was 
in Zwitserland een derde van de mensen met schulden tussen de 18 en 25 jaar oud, en 
heeft bijna de helft van de 18-25-jarigen die in 2006 schulden hadden, nog steeds 
schulden7.  

 
2.1.2. De wanbetalingsgraad ligt hoger bij jongeren  
 

Zodra ze meerderjarig zijn, worden jongeren steeds meer verleid door het krediet, of 
het nu is om een computer of een auto te kopen, een appartement te huren en te 
bemeubelen of om hun studies te financieren. 
 

Zodra ze 18 jaar zijn, krijgen jongeren, zelfs als ze zich in een moeilijke financiële 
situatie bevinden en geen stabiele job hebben, toegang tot krediet (voornamelijk via 
een negatief saldo op hun zichtrekening en via kredietopeningen) waardoor ze al snel 
in een toestand van overmatige schuldenlast kunnen terechtkomen als gevolg van 
consumentenkredieten8. 
 

Volgens de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de 
Nationale Bank, doen jongeren (18-34 jaar) steeds vaker een beroep op krediet. Zij 
vertegenwoordigden eind 2014, 19,1% van de kredieten in België.  
 

Hoewel de economische crisis een impact heeft gehad op alle consumenten, blijkt uit 
de eerder genoemde studie9 over de verloop en de verdeling van de schulden van de 
huishoudens in België ook dat er meer jongeren zijn die te maken krijgen met 
afbetalingsproblemen, dit wil zeggen moeilijkheden ondervinden om hun leningen 
terug te betalen, zowel voor hypothecaire leningen als voor consumentenkredieten. 
 

“De totale wanbetalingsgraad voor hypothecaire kredieten blijft relatief gering 
in België. De curves vertonen echter verschillen volgens de leeftijdsklasse van 
de kredietnemers. De wanbetalingsgraad neemt immers vanaf 2007-2008 
toe voor de jongste leeftijdscategorieën (18-34 jaar en 35-44 jaar )”; 
 

“Voor de consumentenkredieten (alle krediettypes samen) werden alle 
generaties kredietnemers getroffen door de toename van de 
wanbetalingsgraad tijdens de afgelopen drie jaar. De tendens is echter meer 
uitgesproken voor de jongste kredietnemers (18-34 jaar), waarvan één 
kredietnemer op tien (10,1%) in 2013 een afbetalingsprobleem had voor ten 
minste één consumentenkrediet”.10 

 

                                                           
7
  http://www.swissinfo.ch/fre/l-endettement-des-jeunes-est-une--lame-de-fond-

/31129894?ns_mchannel=ps&ns_campaign=DSA&ns_source=adw&ns_linkname=_cat:swissinfo.ch&gclid=CjwKEAjw0NytBR

D-1d3QsdHNpR0SJACGXqgRoBwtCU7-i5WRuoQCIGc0m2Z64bhV3DpU_5i2ZF_-QBoCzOfw_wcB (geraadpleegd op 

18/09/2015) 

8
 Zie over de kwestie van de toekenning en het gebruik van kredietopeningen door personen met een bescheiden of laag 

inkomen ook de enquête uitgevoerd in 2011 door de vzw Réseau Financement Alternatif op vraag van de POD 
Maatschappelijke Integratie: “Kredietopeningen: waarom?”  

 

9
 Zie voetnoot nr. 5. 

 

10
 “De schuldenlast van de huishoudens: verloop en verdeling”, NBB, september 2014, opcit, pagina 82 en volgende. 

 

http://www.swissinfo.ch/fre/l-endettement-des-jeunes-est-une--lame-de-fond-/31129894?ns_mchannel=ps&ns_campaign=DSA&ns_source=adw&ns_linkname=_cat:swissinfo.ch&gclid=CjwKEAjw0NytBRD-1d3QsdHNpR0SJACGXqgRoBwtCU7-i5WRuoQCIGc0m2Z64bhV3DpU_5i2ZF_-QBoCzOfw_wcB
http://www.swissinfo.ch/fre/l-endettement-des-jeunes-est-une--lame-de-fond-/31129894?ns_mchannel=ps&ns_campaign=DSA&ns_source=adw&ns_linkname=_cat:swissinfo.ch&gclid=CjwKEAjw0NytBRD-1d3QsdHNpR0SJACGXqgRoBwtCU7-i5WRuoQCIGc0m2Z64bhV3DpU_5i2ZF_-QBoCzOfw_wcB
http://www.swissinfo.ch/fre/l-endettement-des-jeunes-est-une--lame-de-fond-/31129894?ns_mchannel=ps&ns_campaign=DSA&ns_source=adw&ns_linkname=_cat:swissinfo.ch&gclid=CjwKEAjw0NytBRD-1d3QsdHNpR0SJACGXqgRoBwtCU7-i5WRuoQCIGc0m2Z64bhV3DpU_5i2ZF_-QBoCzOfw_wcB
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Uit de studie blijkt ook dat er bij deze groep een sterkere correlatie is tussen 
afbetalingsproblemen en de werkloosheidsgraad. 
 

De studie van de BV-OECO (2015)11 toont verder aan dat 16% van de Belgische 
jongeren (18 – 27 jaar) en 20,4% van de “financieel zelfstandige” Belgische jongeren 
bevestigend antwoorden op volgende uitspraak : “Wanneer ik iets niet onmiddellijk 
kan betalen, koop ik het op krediet”.  
Bovendien identificeert de studie een groep die het gemakkelijkst wordt verleid door 
deze praktijken: “Mannelijke jongvolwassenen die (hoogstens) een diploma secundair 
onderwijs hebben en al aan het werk zijn, gaan sneller dan andere Belgische jongeren, 
op krediet kopen”. 
 

De studie toont ook aan dat het vooral Brusselse " zelfstandige" jongeren (37,3%) zijn 
die op krediet kopen, gevolgd door Waalse jongeren (24,1%) en Vlaamse jongeren 
(15,1%).  
 

2.1.3. Jongeren hebben onvoldoende financiële kennis 
 

We kunnen uit meerdere studies12 13 14 afleiden dat jongeren over onvoldoende 
financiële kennis beschikken. 
 

Jongeren kunnen nauwkeurig de kosten inschatten van zaken die ze kennen of 
gebruiken. Weinigen weten daarentegen hoeveel het gezinsbudget bedraagt, welk 
bedrag wordt uitgegeven aan boodschappen of hoeveel geld moet worden 
gereserveerd voor huishoudelijke kosten (water, gas, elektriciteit).  
 

Volgens een studie uitgevoerd door het Cebud (Centrum voor budgetadvies en -
onderzoek), betreffen de typische tekortkomingen in de financiële kennis van 
jongvolwassenen voornamelijk twee aspecten, namelijk het onvoldoende op de hoogte 
zijn van de prijzen van goederen en diensten en het niet weten hoeveel het (eerste) 
salaris ongeveer zal bedragen15. 
 

De studie uitgevoerd door de BV OECO (2015) bevestigt ook hier deze resultaten: 
32,6% van de “financieel zelfstandige” jongvolwassenen (18-27 jaar) zijn van mening 
dat “de kosten van levensonderhoud veel hoger zijn dan ik had gedacht” en 34,3% 
was het eens met de bewering “de kosten van levensonderhoud zijn een beetje hoger 
dan ik had gedacht”. De posten in het budget die het vaakst over het hoofd worden 
gezien zijn voeding (55%), de post “elektriciteit, gas, water / verwarming” (51,7%), de 

                                                           
11

 Zie voetnoot nr. 6. 
12

 “Krediet en jongeren”, oktober 2001, Observatorium Krediet en Schuldenlast 
 

13
 “Financieel risicogedrag bij jongeren”, studie uitgevoerd in 2014 door het Cebud (Centrum voor budgetadvies en -
onderzoek) beschikbaar op http://www.cebud.be/wetenschap_lopend.php (geraadpleegd op 18/09/2015) 

 

14
 “Een onderzoek naar het financieel gedrag van studenten in het hoger onderwijs”, NIBUD, studentenonderzoek 2011-
2012, http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-studentenonderzoek-2011-2012/  (geraadpleegd op 18/09/2015)

 

 

15
 “Jong zijn kost geld: een literatuurstudie naar financieel risicogedrag bij jongeren”, Cornelis, I. & Storms, B.,  Centrum 
voor budgetadvies en onderzoek (CEBUD), Thomas More Hogeschool, Februari 2013. 
http://www.cebud.be/files/Financieel%20risicogedrag%20bij%20jongeren%20literatuurstudie.pdf (geraadpleegd op 
18/09/2015) 

http://www.cebud.be/wetenschap_lopend.php
http://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-studentenonderzoek-2011-2012/
http://www.cebud.be/files/Financieel%20risicogedrag%20bij%20jongeren%20literatuurstudie.pdf
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hypothecaire lening voor een appartement of een huis (49, 6%) en verzekeringen 
(44,5%).  
 

Het correct inschatten van de prijzen lijkt dus het grootste probleem. 
 

En hetzelfde geldt voor het eerste loon: 23,8% van de jongvolwassenen “dacht dat 
hun eerste inkomen hoger zou zijn”.  
 

Deze tekortkomingen in de kennis zijn meer uitgesproken bij Waalse jongeren dan bij 
jonge Brusselaars en Vlamingen: bijna 40% van de Waalse jongeren vindt het leven 
“veel duurder dan verwacht”, tegenover 32% van de Brusselaars en 28% van de 
Vlaamse jongeren. Hetzelfde geldt voor het eerste loon: bijna 30% van de Waalse 
jongeren schatten hun eerste inkomen hoger in, in Brussel is dit “slechts” 25% en in 
Vlaanderen 20%.  

 

Tal van jongvolwassenen hebben moeite om zich aan te passen aan een zelfstandig 
leven, omdat ze er onvoldoende in slagen hun uitgaven aan te passen aan hun nieuwe 
situatie. “Ze zijn gewoon om hun geld uitsluitend uit te geven aan leuke dingen en zijn 
zich niet bewust van de kosten van het levensonderhoud.”  
 

Daarnaast zijn ze nauwelijks bekend met de verschillende kredietvormen en diensten 
die worden aangeboden door de banken. Zelfs de oudsten weten helemaal niet welke 
verschillende soorten krediet er bestaan, waarvoor ze dienen of welk de 
terugbetalingsmodaliteiten zijn. 
 

Zo behaalden jongeren, in een ander onderzoek van het Cebud uitgevoerd bij 2.447 
leerlingen van de 3e graad van het hoger onderwijs in Vlaanderen, een gemiddelde 
score van slechts 4,6 op 10 op een test van hun financiële kennis. Maar laten we eerlijk 
zijn, deze vaststelling kunnen we ook maken voor de Belgische consumenten in het 
algemeen, ongeacht hun leeftijd16.  
 

Verder is het opvallend dat verschillende studies een discrepantie aantonen tussen de 
beoordeling die mensen maken van hun eigen kennis en de score die ze krijgen 
wanneer ze concreet ondervraagd worden. De consument, jong of oud, maakt dus 
vaak een slechte inschatting van het eigen kennisniveau. 

 
2.1.4. Jongeren zijn kwetsbaarder tegenover reclame 
 

Tal van onderzoekers in België en in het buitenland hebben de kwetsbaarheid van 
jongeren tegenover reclames en handelspraktijken17 18 aangetoond. 

                                                           
16

 Zie de enquête uitgevoerd door de FSMA in 2014, beschikbaar op 
http://www.fsma.be/nl/Site/Repository/press/div/2015/2015-03-11_finvorming.aspx (geraadpleegd op 18/09/2015) 
Zie ook : In 2009 vroeg Febelfin het bureau Significant GfK om een bevraging te houden bij de Belgische bevolking. Het 
doel was om te peilen naar de kennis van de Belgen over financiële zaken uit de bank- en verzekeringswereld. Gemiddeld 
beantwoordden de deelnemers 55% van de vragen juist. Vooral vragen over aandelen of fondsen scoorden slecht maar 
ook kredietgebonden vragen konden door amper de helft van de burgers goed worden ingeschat. 

 

17
 “Publicité : part de cerveau disponible et libre arbitre”, Arnaud Pêtre op  http://www.etopia.be/spip.php?article569 
(geraadpleegd op 18/09/2015) 

 

http://www.fsma.be/nl/Site/Repository/press/div/2015/2015-03-11_finvorming.aspx
http://www.etopia.be/spip.php?article569
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Zo zegt Arnaud Pêtre, onderzoeker neuromarketing aan de UCL:  
 

“In de kindertijd en de adolescentie (tot ongeveer 20 jaar voor meisjes en 24 
jaar voor jongens), is de prefrontale cortex, de zetel van de remming, nog niet 
volgroeid. Wanneer de remming of het inhibitieniveau echter wordt 
overschreden, neemt het “emotionele” brein  de overhand (putamen, 
claustrum, cortex cingularis anterior, amygdala).  
 

Ieders vrije wil wordt gestuurd door het vermogen van de frontale en 
prefrontale kwabben om de reacties van ons primitieve brein af te remmen. 
Hierdoor kunnen de opgevangen of ontvangen berichten vergeleken worden 
met elementen uit ons geheugen, wat er vervolgens voor zorgt dat de 
emotionele reactie wordt afgeremd en we in staat zijn onze intentie om al dan 
niet tot de aankoop over te gaan, te sturen op basis van de argumenten en 
behoeften. 
 

 Bij kinderen en jongeren zijn de frontale en prefrontale kwabben nog niet 
volledig ontwikkeld en voor hen is het bijgevolg moeilijker om een bericht 
nauwkeurig te verwerken, om de persuasieve intentie ervan te begrijpen, 
om reclame van een spel of informatie te onderscheiden en om zelf 
tegenargumenten te bedenken” 

 
Reclameboodschappen ontleden is tegenwoordig nog moeilijker door de nieuwe, 
“discretere” marketingtechnieken via Facebook, sms en internet, zoals tribal 
marketing, virale marketing, buzz marketing, sms-wedstrijden, product placement in 
films en video games, enz... 

 

"Op basis van de resultaten van het empirisch onderzoek kunnen we stellen 
dat de 
reclamewijsheid ten aanzien van traditionele reclamevormen (vnl. de 30“ TV 
spot) matig tot erg hoog is, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook de 
jongste kinderen (4-6 jaar) konden in zekere mate een traditionele 
reclamespot herkennen en de commerciële intentie ervan begrijpen. 
 

Voor de nieuwe, meer geïntegreerde en interactieve reclamevormen, is de 
reclamewijsheid van kinderen en jongeren veel lager. De reclamewijsheid van 
kinderen en jongeren ten aanzien van volgende reclamevormen is laag: 
advergames, informercials, advertiser funded programmes, mobiele marketing 
en reclame op sociale media. Voor product placement is de reclamewijsheid 
zelfs problematisch te noemen voor alle leeftijdscategorieën”. 19 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
18

 “Reclamewijsheid bij kinderen en jongeren” ,2012, Universiteit Gent 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/reclamewijsheid-bij-kinderen-en-jongeren (geraadpleegd op 
18/09/2015) 

19
 "Reclamewijsheid bij kinderen en jongeren", 2012, Universiteit Gent, pagina 239 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/reclamewijsheid-bij-kinderen-en-jongeren (geraadpleegd op 18/09/2015) 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/reclamewijsheid-bij-kinderen-en-jongeren
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/reclamewijsheid-bij-kinderen-en-jongeren
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2.1.5. Peer pressure en tribal marketing 
 

Jongeren definiëren zich in functie van hun leeftijdsgenoten, van referentiegroepen. 
Het bij een groep behoren speelt een belangrijke rol bij de vorming van de sociale 
identiteit van de jongere op het einde van de kindertijd. 
 

Het identificeren van deze referentiegroepen heeft een grote invloed op het 
koopgedrag van jongeren20.  
Adverteerders hebben dit goed begrepen: tribal of virale marketingtechnieken spelen 
in op deze identificatie- of groepsbehoeften. Ze spreken hun “taal” en richten zicht tot 
hun “stam”. Het doel is om een gemeenschapsgeest te creëren, gecentreerd rond 
“merkwaarden”...  
 

Zie de interessante analyse van virale marketingstrategieën van het merk 
Abercrombie & Fitch “over de tribalisatie of stamvorming van haar 
cliënteel”21. 

 

Zoals de auteurs benadrukken, is het niet eens nodig om tot een groep te behoren om 
die als referentiepunt te nemen. Het kan gaan om een “virtueel” lidmaatschap zoals 
bijvoorbeeld het behoren tot de surfers of surf community. 
 

Olivier Lemoine, marketingdirecteur van het kledingmerk Rip Curl, zegt dat in 
minstens 70% van de gevallen zijn klanten jongeren zijn die zich identificeren 
met de “surf attitude”, zonder deze sport ook echt te beoefenen. 

 

Sociale netwerken, maar ook nieuwe media zoals fora, chats, blogs, buzz op het 
internet hebben de rol en de invloed van leeftijdsgenoten nog uitgebreid en worden 
gebruikt door adverteerders.  
 

Zo speelt virale marketing, die sterk in verband staat met het gebruik van SMS, 
websites en online games, in op mond-tot-mond reclame. Jongeren worden 
aangemoedigd de boodschap of de slogan van het merk naar anderen te sturen.  
 

Studies uitgevoerd door het Cebud22 bevestigen deze vaststellingen. De ondervraagde 
jongeren geloven dat hun leeftijdsgenoten en reclame een grote invloed hebben op 
de manier waarop zij hun geld beheren. 
 

Leeftijdsgenoten hebben veel invloed op de “sociale normen” van de jongeren met 
betrekking tot gedrag dat op een gegeven moment “cool” is:  

 

                                                           
20 Mercator 11

e
 uitgave: “Tout le marketing à l'ère numérique”,  Jacques Lendrevie en Julien Lévy, pagina 144 en volgende 

op 
https://books.google.be/books?id=M6BEBAAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=influence+des+pairs+marketing+de+band
es&source=bl&ots=rVFBIuNnHn&sig=TkXU2NqsJc5wb_h8Wiy4f9xW1dw&hl=fr&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAWoVChMIofnc9_
mWxwIVBI4sCh0ODw52#v=onepage&q=influence%20des%20pairs%20marketing%20de%20bandes&f=false (geraadpleegd 
op 18/09/2015) 
 

21
 « Gestion tribale de la marque et distribution spécialisée : le cas Abercrombie & Fitch », J-F LEMOINE en O BADOT, 

Décisions Marketing Nr. 52 (Octobre-Décembre 2008), p. 9-18 op 
http://www.jstor.org/stable/25702356?seq=1#page_scan_tab_contents (geraadpleegd op 18/09/2015) 
 

22
 Zie voetnoot nr. 7. 

 

https://books.google.be/books?id=M6BEBAAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=influence+des+pairs+marketing+de+bandes&source=bl&ots=rVFBIuNnHn&sig=TkXU2NqsJc5wb_h8Wiy4f9xW1dw&hl=fr&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAWoVChMIofnc9_mWxwIVBI4sCh0ODw52#v=onepage&q=influence%20des%20pairs%20marketing%20de%20bandes&f=false
https://books.google.be/books?id=M6BEBAAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=influence+des+pairs+marketing+de+bandes&source=bl&ots=rVFBIuNnHn&sig=TkXU2NqsJc5wb_h8Wiy4f9xW1dw&hl=fr&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAWoVChMIofnc9_mWxwIVBI4sCh0ODw52#v=onepage&q=influence%20des%20pairs%20marketing%20de%20bandes&f=false
https://books.google.be/books?id=M6BEBAAAQBAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=influence+des+pairs+marketing+de+bandes&source=bl&ots=rVFBIuNnHn&sig=TkXU2NqsJc5wb_h8Wiy4f9xW1dw&hl=fr&sa=X&ved=0CCcQ6AEwAWoVChMIofnc9_mWxwIVBI4sCh0ODw52#v=onepage&q=influence%20des%20pairs%20marketing%20de%20bandes&f=false
http://www.jstor.org/stable/25702356?seq=1#page_scan_tab_contents
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“Het over de juiste merken en de juiste producten beschikken lijkt sterk 
geassocieerd met maatschappelijke aanvaarding, vriendschap en het gevoel 
van eigenwaarde.” 
 

“Coole” aankopen doen, een drankje betalen op café, cadeaus kopen voor 
leeftijdsgenoten, ...: geld uitgeven voor zijn vrienden heeft het effect dat de jongere 
“zich goed voelt”.  

 

“Het is belangrijk om graag gezien te worden en dat kan door je vrienden te 
verwennen.” 

 

Daarnaast worden leeftijdsgenoten als een bron van belangrijke en relevante 
informatie gezien.  
 

Tegelijkertijd zijn ze van mening zijn dat reclameboodschappen veel druk op hen 
uitoefenen: 

 

“Hoe meer ze met elkaar in contact staan, hoe meer ze aan “verleidingen” 
moeten weerstaan. De druk van de media wordt nog sterker aangevoeld via 
leeftijdsgenoten (bijvoorbeeld om een bekend merk te kopen).” 

 
 

2.2. De overmatige schuldenlast van jongeren is ook een weerspiegeling van 
onze maatschappij, waar men moet verbruiken om te “bestaan” 
 
Er bestaat geen twijfel over dat het gebrek aan maturiteit en de beperkte kennis van 
jongeren, in het bijzonder op het gebied van krediet (rentevoet, termijnen, concept 
van de minimale betaling, enz.) van hen een gemakkelijke prooi maakt. 
 

Maar het gebrek aan kennis verklaart niet alles.  
 

“Het schuldenprobleem aanpakken alsof het het gevolg is van een gebrek aan 
scholing betekent, per slot van rekening, weigeren om het culturele model 
waarop ons economische systeem gebaseerd is in twijfel te trekken. Want een 
onderscheid maken tussen een overmatige schuldenlast en een redelijke 
schuld betekent ook de noodzaak om te consumeren erkennen, ongeacht het 
doel van de consumptie en de voorwaarden die deze mogelijk maken. Door 
jongeren de schuld te geven van hun zorgeloosheid, ontkent men bovendien 
de verantwoordelijkheid van financiële sector die er toch belang bij heeft dat 
zijn klanten zich in de schulden werken. Dat lijkt op een manier van instemmen 
met wat we de nieuwe schuldennorm zouden kunnen noemen”.23 
 

Onze maatschappij moedigt namelijk iedereen aan om steeds meer te kopen.  
 

                                                           
23

 Julia Posca, « L’endettement forme la jeunesse », revue Relations nr. 745, dec 2010. De auteur heeft een Masterdiploma  

in de sociologie aan de UQAM en is lid van het Collectif d’analyse de la financiarisation du capitalisme avancé (CAFCA) in 

Québec. http://cjf.qc.ca/fr/relations/impr_article.php?ida=95 (geraadpleegd op 18/09/2015) 

http://cjf.qc.ca/fr/relations/impr_article.php?ida=95
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Consumeren is in onze samenleving uitgegroeid tot een manier om met elkaar te 
communiceren en te interageren. Het dragen van merkkledij of –accessoires of het 
nieuwste populaire parfum, in het bezit zijn van de nieuwste smartphone, de nieuwste 
tablet, dit of dat product eten, zich verplaatsen in een auto van een bepaald merk zijn 
verschillende manieren geworden om een beeld van zichzelf aan anderen te 
communiceren, om deel uit te maken van de maatschappij.  
 

Door middel van reclame en marketingtechnieken slagen de producenten van 
goederen of diensten erin modes te lanceren, compleet nieuwe behoeften te creëren 
uit het niets en hun producten onmisbaar te maken.  
 

Tegelijkertijd wordt de aanwending van krediet gebanaliseerd en stelt dit de 
consument in de mogelijkheid om producten en recreatieve activiteiten aan te 
schaffen, die hem dichter bij een felbegeerde sociale status brengen. 
 

Jongeren zijn, lang voor hun 18e verjaardag, de belangrijkste doelgroep van dit proces.  
 

Je hoeft maar even op het internet te surfen om te beseffen hoezeer banken, 
financiële instellingen of aanbieders van mobiele telefonie geïnteresseerd zijn in het 
jongerensegment. Bijvoorbeeld: 

 

“De MasterCard Red is met zijn stijlvolle rode look op maat van jongeren 
gesneden en biedt klanten heel wat exclusieve voordelen” 
https://www.belfiusjong.be/static/NL/my_budget/my_cards/credit_card.aspx
?showItem=Whichfits 
 

“Bij ons betaal je tot en met je 27ste niets voor je jongerenrekening met 
bankkaart. 
Maar daar blijft het niet bij. 
Ontdek de voordelen en diensten die je geniet als jonge klant van BNP Paribas 
Fortis.” https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp 
 

“Voorstel geldig t.e.m. 31/08/2015 voor elke aanvraag van een nieuwe 
Beobank Visa/MasterCard Student. Na de eerste aankoop met uw kaart (mits 
binnen de 3 maanden na de toekenning van uw kaart) stort Beobank 5€ op de 
rekening van uw kredietkaart.” 
 

KBC heeft zelfs een website opgezet, speciaal voor jongeren: 
https://jong.kbc.be/nl/bankkaart “Een gratis zichtrekening en een 
gepersonaliseerde bankkaart met jouw favoriete foto” 

  

https://www.belfiusjong.be/static/NL/my_budget/my_cards/credit_card.aspx?showItem=Whichfits
https://www.belfiusjong.be/static/NL/my_budget/my_cards/credit_card.aspx?showItem=Whichfits
https://www.bnpparibasfortis.be/portal/start.asp
https://jong.kbc.be/nl/bankkaart
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 Krediet tot €7.500  
Vraag nu uw lening aan. Leen bij Beobank aan 5,7% JKP 

 
Bron: http://www.culturebanque.com/fidelisation-jeune-etudiant-offre-
banque/ 

 

 JIM Mobile • JIM Mobile: de mobiele operator voor de jeugd 
 

 
Bron: https://www.jimmobile.be/nl.html 

 
 

2.3. Conclusies 
 
Het zal wel duidelijk zijn dat deze kwetsbaarheid van jongeren talrijke redenen heeft: 
 

Naast het ontbreken van een stabiel inkomen en spaargeld, het verhoogd risico om 
zijn werk te verliezen en een gebrek aan kennis over krediet en het beheer van zijn 
budget waardoor de jongere niet in staat is om de risico's goed in te schatten, mag 
zeker de aantrekkingskracht van “gemakkelijk” krediet en van verleidelijke of zelfs 
misleidende reclame niet over het hoofd worden gezien als oorzaak. 
 

Zoals de NBB benadrukt24: “Daarbij spelen allicht economische factoren een rol zoals 
het al dan niet hebben van een beroeps- of vervangingsinkomen en de hoogte ervan, 
werkzekerheid,... maar ook de attitude en het gedrag van zowel de jongeren als de 
kredietgevers die zich tot deze doelgroep richten, moeten in beschouwing worden 
genomen”. 
 

Of nog: “In het Westen is de consumptie een manier voor het individu om zijn identiteit 
uit te drukken en om zich te onderscheiden van zijn leeftijdsgenoten. Dat geldt vooral 
voor tieners en jongvolwassenen, en dit ongeacht hun economische situatie. Moeten 

                                                           
24

 Zie “Working Paper Nr.  78” – NBB- januari 2006, pagina 25 en volgende 
 

http://www.culturebanque.com/fidelisation-jeune-etudiant-offre-banque/
http://www.culturebanque.com/fidelisation-jeune-etudiant-offre-banque/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHahUKEwji_KDF-JbHAhWKjCwKHRPLC4I&url=http%3A%2F%2Fwww.jimmobile.be%2Ffr&ei=aKDEVeKoNYqZsgGTlq-QCA&usg=AFQjCNFTef2A3qF7TJs-GyQQCCXJ6g2cKQ&sig2=PKwRJKpzAm9rX6TwbYdBAA
https://www.jimmobile.be/nl.html
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we daarom de voordelen van het krediet in de verf zetten? Alles wijst er eerder op dat 
deze drang naar sociale erkenning, in combinatie met een overmatig beroep op krediet, 
een explosieve cocktail kan worden”25.  

                                                           
25

 Julia Posca, « L’endettement forme la jeunesse », op cit. 
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II. VASTSTELLINGEN OP HET TERREIN: TE MOOI OM WAAR TE ZIJN...?   

WAT GAAT ER ECHT SCHUIL ACHTER “GRATIS” AANBIEDINGEN? 
 
 

 

Hoewel sommige”gratis” of “kosteloze” aanbiedingen echt interessant kunnen zijn voor de 
kritische consument, zien we in de praktijk dat de consument vaak slecht geïnformeerd is of 
zelfs misleid wordt op het moment van de aankoop. Basisinformatie (met inbegrip van de 
prijs, leveringskosten en de kosten of de voorwaarden voor het retourneren van goederen) 
is onduidelijk, moeilijk leesbaar en weinig toegankelijk voor de consument. 
 
Het is van belang erop te wijzen dat onderstaande voorbeelden echt zijn en dat de vermelde 
praktijken wijdverspreid zijn. Ze hebben niet alleen betrekking op de genoemde bedrijven.  
 

❶ AANKOPEN VIA INTERNET: ONVERWACHTE KOSTEN… 
 
 

 
Volgens een enquête uitgevoerd door het Cebud in 2014 bij 2.447 studenten van de derde 
graad secundair onderwijs in Vlaanderen, heeft 68% van de ondervraagde jongeren online al 
eens aankopen verricht en koopt 11% maandelijks of vaker online. Tegelijkertijd zegt één op 
de vijf dat ze al eens meer geld uitgegeven hebben dan verwacht en meer dan één op de 
drie vindt dat de definitieve aankoop duurder was dan verwacht. 
 

1.1. Te mooi om waar te zijn? Voorbeelden: 
 

 François wil een heel goedkope nieuwe case kopen voor zijn smartphone. Hij vindt er 
één die hem bevalt op de online winkelsite van Amazon. De case kost minder dan 10 
euro en de site informeert hem dat de levering gratis is. François denkt een goede 
zaak te doen en plaatst zijn bestelling. 

 

 Valérie ontdekte op een online winkelsite (Showroom privé) een prachtig paar 
schoenen aan een zeer interessante prijs. Ze is des te meer overtuigd een goede zaak 
te doen omdat ze voor een beperkte periode geniet van een gratis levering. Valérie 
plaatst haar bestelling, maar helaas heeft ze haar schoenen in een te kleine maat 
gekozen. 

 

 Victor koopt een horloge dat een zekere waarde heeft. Hij kiest ervoor om het aan 
een interessante prijs te kopen op een online winkelsite die bekend staat voor zijn 
dienst naverkoop. Hij denkt dat hij in geval van problemen het horloge kosteloos kan 
terugsturen, want dat is het beleid van dit online winkelplatform. Spijtig genoeg voor 
Victor blijkt het horloge defect.  
 

1.2. Wat is echt gratis? 
 

 Op het moment dat hij zijn bestelling online afrondt, laat de site aan François weten 
dat de levering slechts gratis is als het bedrag van de aankopen hoger ligt dan 25 
euro, wat niet het geval is. 
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 Valérie krijgt haar schoenen wel degelijk gratis geleverd. Maar wat gebeurt er 
wanneer zij het artikel dat niet past, wil terugsturen? 

 

 Voor Victor blijkt, nadat hij navraag heeft gedaan over de stappen om het horloge 
terug te sturen, te vervangen of te laten herstellen, dat de online winkel, waarin hij 
het volste vertrouwen had, niet de echte verkoper van het horloge is. Bijgevolg kan 
hij geen beroep doen op de kwaliteitsvolle dienst naverkoop. 
 

1.3. Wat is niet gratis? 
 

 Op het moment dat François beslist om het artikel aan te kopen, is de levering nog 
gratis. Het is pas op het ogenblik dat hij zijn bestelling plaatst dat deze gratis levering 
slechts onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden (er moet een minimum 
bedrag worden besteed). In het voorbeeld van François zijn de leveringskosten (6,00 
€) bijna even hoog als de aankoopprijs, behalve wanneer hij nog andere artikelen 
koopt om tot een hoger bedrag te komen. Bijgevolg wordt de zogenaamde gratis 
levering op een andere manier betaald. 

 

 Wat de schoenen van Valérie betreft, bepaalt de procedure voor het terugzenden 
van artikelen dat de retourkosten voor haar rekening zijn. De post rekent haar 
hiervoor 13 euro aan. Dit was duidelijk geen goede zaak.  

 

 In het geval van Victor zijn de retourkosten en alle stappen voor de vervanging of 
herstelling van het horloge voor zijn rekening, aangezien de online winkel slechts als 
tussenpersoon optreedt tussen de verkoper en de koper en niet de echte verkoper 
van het horloge is. De besparing die Victor dacht te doen op het ogenblik van de 
aankoop is anders uitgedraaid. 

 

1.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard!  
Het online aankopen is in volle groei en elke webwinkel probeert de klant een eerste 
keer tot aankoop te overhalen om hem daarna aan zich te binden. Enkele middelen die 
webwinkels hiervoor aanwenden zijn de gratis verzending en/of het gratis retourneren 
van aangekochte artikelen.  
 

Maar zoals bovenstaande voorbeelden aantonen, worden vaak grenzen gesteld aan 
wat gratis is! 
 

Sommige sites bieden echt een gratis verzending aan, terwijl andere alleen de gratis 
verzending verzorgen vanaf een bepaald aankoopbedrag. Bij nog andere is de 
verzending gratis, maar is het retourneren van artikelen betalend. Nog andere 
verkopers maken gebruik van de bekendheid van een online platform om hun 
producten te verkopen, zonder echter dezelfde garanties te bieden. 
 

We stellen vaak vast dat de basisinformatie die aan de consument gepresenteerd moet 
worden (voornamelijk over de prijs, de leveringskosten of de voorwaarden voor het 
terugzenden van goederen, het opzeggingsrecht, de kosten in geval van vervroegde 
opzegging bij een gezamenlijke aanbieding, de toegestane kosten in geval van 
overfacturering, enz.) onduidelijk, moeilijk leesbaar en weinig toegankelijk zijn voor de 
consument.  
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❷ TELECOMAANBIEDINGEN EN GRATIS DOWNLOADS OP SMARTPHONES 
 
 

 
Jongeren voelen zich in het bijzonder aangetrokken tot nieuwe technologieën: PC, tablet, 
iPod, smartphone, gameconsole, enz. Wat is er vandaag de dag normaler dan dat? Vanaf de 
adolescentie, of zelfs eerder, spenderen veel jongeren regelmatig (wekelijks of maandelijks) 
belangrijke bedragen aan dergelijke aankopen of gewoon om er gebruik van te kunnen 
maken (prepaid kaart, abonnement, online winkelen, enz.). 
 

De kosten hiervan hebben niet alleen te maken met de aankoop van de apparaten zelf, maar 
ook met de ondersteunende diensten (abonnement voor gesprekken, sms en internet) en 
alle toepassingen die men kan downloaden (games, services, software, betalende updates, 
...). 
 

Het jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie brengt de situatie in 
kaart van de problemen die klanten ondervinden op vlak van vaste en mobiele telefonie, 
televisie en internet.  
 

Het verslag citeert voorbeelden van klachten over overgefactureerde oproepen, gepleegd 
door minderjarigen26, die de ouders weigeren te betalen. Er werden in 2014 ook klachten 
ingediend met betrekking tot de facturatie van Mobile Commerce of Mobile Payment 
diensten (M-Commerce of MPay, dat wil zeggen handel via mobiele telefoons): 
 

“Sedert maart 2014 wordt er door Proximus wekelijks € 7,5 aangerekend voor de dienst 
Ero247.mobi. Ik heb nooit toestemming gegeven aan deze website om geld van mijn 
rekening te halen. Ik heb me zelfs nooit geregistreerd op deze website. Blijkbaar ben ik niet 
de enige met dit probleem heb ik ondertussen al gelezen op een forum. Proximus zegt hier 
niks aan te kunnen doen. Volgens hen zullen wij deze rekeningen moeten blijven betalen 
aangezien zij hier geen schuld aan hebben. De klantendienst was alles behalve behulpzaam 
en het enige wat kon gedaan worden was alles blokkeren zodat ik van geen enkele dienst 
nog kon genieten, en dus ook geen parkeertickets en dergelijke nog via sms kon kopen. Ik heb 
voor deze optie gekozen omdat ik geen zaken meer wens te betalen waarvoor ik nooit zelf 
gekozen heb.” 
 

2.1. Te mooi om waar te zijn! Voorbeeld 
 

 Jonathan wil van GSM-operator veranderen. Men biedt hem een smartphone aan 
voor € 69 in plaats van € 499, met een gratis sporthorloge wanneer hij een 
abonnement van € 35/maand neemt voor een periode van 24 maanden bij een 
bepaalde operator. Te mooi om waar te zijn? 
 

En wat als Jonathan besluit om toepassingen te downloaden via zijn smartphone? 
Loopt hij dan het risico op extra kosten op het einde van de maand? 
 
 

 

                                                           
26

 Jaarverslag 2014, op.cit., p. 18 en volgende en in het bijzonder voorbeeld 2,  p.20. 
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2.2. Wat is echt gratis? 
 

Het gaat hier om een “gezamenlijk aanbod” (oftewel “koppelverkoope”), zijnde een 
bijzondere verkoopstechniek die toegestaan is door het Wetboek van economisch 
recht. 
 

Het gaat in feite om een gecombineerde verkoop van twee goederen en/of diensten 
waarbij de verkoper een prijsverlaging aanbiedt op één van de twee (of meer) door de 
klant gekozen goederen of diensten.  
 

In het voorbeeld hierboven biedt de operator een lagere prijs voor de aankoop van een 
smartphone, op voorwaarde dat Jonathan daarnaast ook een abonnement van 24 
maanden ondertekent. Zonder smartphone is er geen abonnement en omgekeerd. 
 

In dit geval is enkel het sporthorloge echt gratis! Dit is het enige geschenk dat wordt 
gegeven in ruil voor de aankoop! Maar opgelet, om in aanmerking te komen voor dit 
horloge, zal Jonathan een formulier moeten downloaden op de site van de operator, 
het in twee exemplaren moeten afdrukken, het moeten invullen, ondertekenen en per 
post terugsturen naar de maatschappelijke zetel van de operator, met bewijs van 
aankoop van de smartphone in bijlage. Hij zal minstens zes weken moeten wachten 
om het horloge te ontvangen. 
 

Waar staat al deze informatie aangegeven? In de bepalingen van het contract dat 
Jonathan heeft ondertekend. 

 

2.3. Wat is niet gratis? 
 
De aankoop van de smartphone voor € 69 in plaats van € 499 is theoretisch gezien een 
prijsverlaging, en geen “gratis geschenk”. 
Jonathan heeft misschien de indruk dat hij een winst van € 430 heeft gemaakt op een 
winkelprijs van € 499, maar in werkelijkheid betreft het eerder een aankoop op krediet 
en aan een hoge rentevoet.  
 

Waarom? Door een abonnement van 24 maanden te nemen voor een bedrag van € 
35/maand, betaalt Jonathan automatisch € 840 aan de operator (exclusief eventuele 
contractverlenging op het einde van de 24 maanden). 
 

Als Jonathan zijn abonnement opzegt voor het einde van de abonnementsperiode van 
24 maanden, zal hij bovendien de restwaarde van de smartphone moeten 
terugbetalen, zoals vastgelegd in een afschrijvingstabel die bij het contract is gevoegd 
(hoe verder men in de contractperiode gevorderd is, hoe meer de restwaarde van het 
toestel zakt).  
 

Als Jonathan uiteindelijk ook nog besluit op het internet te surfen met zijn 
smartphone, zullen hem zeker applicaties aangeboden worden om de prestaties van 
zijn toestel te verbeteren of om hem toegang te geven tot bepaalde diensten 
(spelletjes, weerbericht, nieuws, films, enz.). 
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Sommige van de aanbiedingen die hij kan downloaden zijn echt gratis (voornamelijk 
updates van applicaties voor sociale netwerken), maar andere zijn dat helemaal niet.  

 

2.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard! 
 
Naast de gevaren verbonden aan het internet, merken we in de praktijk dat 
telecomoperatoren hun klanten niet altijd duidelijk en schriftelijk informeren over de 
gevolgen van het ondertekende contract: opzeggingsrecht, kosten bij vroegtijdige 
beëindiging bij een gezamenlijk aanbod, toegestane kosten in geval van 
overfacturering, enz.  
 

Consumenten kunnen zich bovendien ook blootstellen aan fraude (valse verkopers, het 
downloaden van betalende of kwaadaardige applicaties, enz.). 
 

We stellen ook vast dat de klantendiensten van de operatoren de eerstelijnsklachten 
niet altijd correct afhandelen (zie in dit verband de aanbevelingen van de Dag zonder 
krediet 2014). 
 
 

 

❸ DE GEZAMENLIJKE AANBIEDINGEN: VALSE BUITENKANSJES… 
 
 

 

3.1. Te mooi om waar te zijn! Voorbeelden: 
 

  Michel wenst een abonnement te nemen op zijn krant (Le Soir). Er worden hem 
meerdere abonnementformules aangeboden; een abonnement voor de gedrukte 
versie van de krant, een online abonnement en een abonnement waarmee hij zijn 
papieren krant één keer per week op de dag van zijn keuze ontvangt en hij de andere 
dagen toegang heeft tot de digitale versie. Bij de ondertekening van zijn abonnement 
ontvangt hij bovendien een tablet. Dit derde type abonnement is erg verleidelijk, 
maar is deze tablet echt gratis? 

 

 Agnès wil een nieuwe bril, maar ze beschikt slechts over een klein budget. Ze denkt 
een fantastische aanbieding te hebben gevonden bij Afflelou: mits betaling van een 
bedrag van € 12,00 per maand gedurende 18 maanden, krijgt ze twee brillen, te 
kiezen uit een ruime selectie monturen, met bovendien een levenslange garantie. Is 
dit echt een interessante aanbieding? 

 

3.2. Wat is echt gratis? 
 

  Als geïnformeerde consument, vergelijkt Michel de winkelprijs van de tablet (een 
iPad van Apple) met de aanbieding in zijn abonnementsvoorstel. De tablet kost 
500,00 euro in de handel en via het abonnement kost deze maar 260,00 euro. Maar 
moet men enkel rekening houden met deze prijs? 

 

  Als Agnès op het aanbod ingaat, zal zij op het einde van de 18 maanden in totaal 
216,00 euro hebben betaald voor twee brillen. Wanneer we echter de algemene 
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voorwaarden van het aanbod nader bekijken, stellen we vast dat Agnès enkel mag 
kiezen uit monturen die maximaal 100,00 euro per stuk kosten (een maximaal 
totaalbedrag van 200,00 euro). Enkel de glazen en de levenslange garantie van de 
brillen zijn dus echt gratis.  

 

3.3. Wat is niet gratis? 
 
 De prijs van de tablet is inderdaad lager via het abonnement. Om hiervan te 

genieten, is Michel echter verplicht om een abonnement te nemen voor twee jaar 
zonder de mogelijkheid om zijn abonnement gedurende die periode op te zeggen. 
Indien hij een abonnement zonder tablet neemt, is dit slechts voor een periode van 
één jaar. De aanbieding met tablet kan dus een echt koopje zijn, op voorwaarde dat 
men echt van plan is een abonnement van twee jaar te nemen. 

 

 In het geval van Agnès dekt de levenslange garantie enkel fabricagefouten. Het feit 
dat de garantie onbeperkt is in de tijd, maakt deze niet veel interessanter dan de 
wettelijke garantie van twee jaar (indien er sprake is van een fabricagefout, blijkt dit 
doorgaans voordat er 2 jaar verstreken zijn). Bovendien geldt het aanbod alleen voor 
enkelvoudige glazen (dus niet voor multifocale glazen) en zonder opties. Overigens, 
hoewel het aanbod interessant lijkt omdat de betaling van de bril over twee jaar 
gespreid wordt, gaat achter deze aanbieding eigenlijk een krediet schuil. Als dit een 
BUY WAY-krediet is aan 0%, dan kost het niets gedurende de periode dat het 
gekochte artikel wordt afbetaald. Als het gaat om een kredietopening, dan blijft deze 
na de terugbetaling bestaan maar aan een hoge rentevoet. De consument heeft dan 
een kredietopening die niet langer gratis is. 
 

3.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard! 
 

Alvorens op een gezamenlijk aanbod in te gaan, controleert men best eerst de prijs van 
elk product indien ze afzonderlijk zouden worden aangekocht. Vaak zal men dan 
vaststellen dat de prijsverlaging die wordt aangeboden minder interessant is dan ze op 
het eerste gezicht lijkt. 
De verwittigde consument moet zich ervan bewust zijn dat hij als tegenprestatie in 
werkelijkheid: 
- ofwel een verbintenis aangaat voor een langere periode dan de minimumperiode 

voor hetzelfde product zonder gezamenlijk aanbod en dit zonder 
opzegmogelijkheid. 

- ofwel een verbintenis aangaat maar met de verplichting om de restwaarde van het 
“geschenk” terug te betalen in geval van vroegtijdige opzeg. 

- ofwel een kredietovereenkomst ondertekent. 
- ofwel een combinatie van deze nadelen.  
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❹ KREDIETOPENINGEN MET EEN JKP AAN 0% 
 

4.1. Te mooi om waar te zijn ! Voorbeeld: 
 
 Juliette, meerderjarig en pas afgestudeerd, is net met haar vriend naar een  

appartement verhuisd. Alleen moeten ze alles nog kopen: wasmachine, 
afwasmachine, televisie, strijkijzer,…  
Juliette gaat dus naar Krëfel en wordt onmiddellijk aangetrokken door een affiche in 
de afdeling televisies : 
 

Koop NU en betaal op uw tempo aan een uitzonderlijk JKP van 0%*!  
Koop een TV en betaal € 699 in 10 x 69,90 euro! Raadpleeg uw Krëfel-specialist 
voor meer inlichtingen.  
 

Opgelet, geld lenen kost ook geld! 
 
* Promotiedebetrentevoet (PDR van 0% van 01/10/2015 tot 31/10/2015 bij kredietopening van onbepaalde duur gekoppeld aan 
een Kitelam Mastro-kaart van € 3.000 aan een JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) van 12,50%, jaarlijkse vaste rentevoet: 9,86%. 
Kaart zonder voorafgaande invordering van jaarlijkse bijdrage. Indien u uw Kitelam Mastro kredietkaart niet gebruikt, worden 
geen kosten aangerekend. Bij gebruik van de kaart, bedragen de kosten van de kaart 0,20% van het uitstaande saldo en worden 
deze opgenomen in het JKP Mogelijkheid van de financiering in de vorm van een lening op afbetaling. Onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw aanvraag door Credit Gogo n.v., kredietverstrekker, rue des sous-sous-dans-la-popoche,87560/15, 
1458457Pigeon-sur-Oseille.  

 

Zeer geïnteresseerd vraagt Juliette uitleg aan de verkoper van de winkel. Deze legt uit 
dat ze dankzij deze uitzonderlijke financiering de TV van haar dromen op afbetaling 
kan kopen zonder meer te moeten betalen dan de verkoopprijs, bovendien ontvangt 
ze ook een winkelkaart met een geldreserve die ze naar eigen goeddunken kan 
besteden! 
Ze hoeft enkel haar handtekening te plaatsen... 
 

4.2. Wat is echt gratis? 
 
Het JKP, of Jaarlijks Kostenpercentage, wordt gebruikt om de totale kosten van het 
krediet te berekenen. Uitgedrukt in een percentage, omvat dit de kosten 
(administratiekosten, beheerskosten, verzekeringskosten, eventuele 
commissielonen,...) alsook de intresten die voortvloeien uit het krediet.  
 

Als het krediet een JKP heeft van 14,5%, betekent dit dat het ontleende bedrag moet 
worden betaald, alsook de kosten van het krediet (kosten en intresten), zijnde 14,5% 
op het ontleende bedrag. 
 

Als het krediet een JKP heeft van 0%, betekent dit dat het krediet zelf gratis is. Men zal 
dan enkel het ontleende bedrag moeten betalen (zonder kosten of intresten). 

 
4.3. Wat is niet gratis? 

 
Juliette zal slechts kunnen profiteren van de 0%-financiering als ze een kredietopening 
ondertekent. Dat is het doel dat de grote winkelketens nastreven. 
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Deze praktijk heeft nog een andere, veel nefastere kant: de financiering van 0% geldt 
alleen voor de aankoop op krediet waarop de promotie betrekking heeft. Toekomstige 
aankopen die Juliette zal verrichten met de kredietopening die ze net heeft ontvangen, 
zullen evenwel veel meer kosten, aangezien het JKP dan 14,5% zal bedragen! 
 

Juliette had wel een representatief voorbeeld opgemerkt in de kleine lettertjes direct 
onder de promotie, maar ze had die niet goed begrepen. Ze herinnert zich niet dat de 
verkoper haar hierover heeft ingelicht. 
 

4.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard! 
 

Alles, onmiddellijk, nu? Een financiering van een aankoop aan een 0% krediet is, zoals 
hierboven aangetoond, niet echt een geschenk zonder tegenprestatie.  
 

Juliette blijft best waakzaam wanneer ze een advertentie ziet die het gemak aanprijst 
van snel krediet en van de mogelijkheid om nu te kopen en later te betalen. 
 

Aan deze gangbare praktijk van grote winkelketens zijn vele risico's verbonden, die de 
verkopers vaak niet vermelden.  
 

Het doel is om jongvolwassenen aan de winkel te binden en hen vooral aan te 
moedigen om de kredietopening zo vaak mogelijk te gebruiken, aangezien ze dankzij 
die kaart voor onbepaalde duur over een vrij te besteden geldreserve beschikken.  
 

Wat Juliette niet weet, is dat de kredietopening bij haar toekomstige aankopen een 
prijs zal hebben, waarvoor zij zal moeten opdraaien. Krediet kost geld; ze zal niet 
alleen het ontleende bedrag moeten terugbetalen, maar ook kosten en hoge intresten 
verbonden aan het krediet.  
 

Zodra ze getekend heeft, zal Juliette bovendien thuis gepersonaliseerde reclame 
ontvangen, die haar aanmoedigt om onverwijld gebruik te maken van haar nieuwe 
geldreserve voor andere uitgaven (op vakantie gaan...). 
 

Een kredietopening ondertekenen en gebruiken, is een handeling die ernstige 
financiële gevolgen kan hebben. Als Juliette twee termijnen niet kan terugbetalen of te 
laat is met het terugbetalen van een bedrag gelijk is aan 20% van de totale terug te 
betalen som, dan kan de kredietgever de kredietovereenkomst beëindigen. Juliette 
heeft dan een maand de tijd om de opgebruikte geldbedragen terug te betalen. Als 
haar dit niet lukt, dan heeft de kredietgever het recht om de onmiddellijke 
terugbetaling van het totale bedrag te eisen, met bijkomende kosten en boetes.  
 

Als Juliette bovendien een termijn, zelfs gedeeltelijk, niet kan terugbetalen binnen drie 
maanden, zal ze onmiddellijk opgenomen worden in het negatieve luik (“zwarte lijst” 
van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Dat betekent 
dat de bank in de toekomst kan en soms zelfs moet weigeren om haar een nieuwe 
lening te verstrekken voor een project dat haar nauw aan het hart ligt.  
 

Ten slotte, als de kredietopening een onbepaald duur heeft of een bepaalde duur van 
meer dan 5 jaar, dan kan de winkel haar vragen om het volledige ontleende bedrag 
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terug te betalen teneinde de teller weer op nul te zetten. Dat noemt men de 
nulstelling. De nulstellingstermijn is 12 maanden voor een krediet van minder dan 
3.000 euro en 60 maanden voor een krediet van meer dan 3.000 euro. De kredietgever 
moet Juliette binnen de twee maanden voor het verstrijken van die periode op de 
hoogte brengen van haar verplichting tot terugbetaling. Dat is een zeer korte termijn, 
en mogelijke zelfs een mission impossible als zij op dat moment het volledige krediet 
heeft opgebruikt! 
 

 

❺ DE AANKOOP VAN EEN WAGEN VIA EEN 0 % KREDIET 
 
 

 
 

5.1. Te mooi om waar te zijn? 
 
Autoverkopers en autoconstructeurs bieden soms kosteloze autoleningen aan, d.w.z. 
autoleningen aan een Jaarlijks KostenPercentage (JKP) van 0 %. Dit houdt in dat de 
koper de prijs van de wagen gespreid kan betalen, zonder bijkomende kosten of 
interesten. Dergelijke “gratis” autoleningen worden onder meer in de periode van het 
autosalon aangeboden. Te mooi om waar te zijn? 
 

5.2. Wat is echt gratis? 
 
Wanneer de autolening aan een “0 % JKP” aangeboden wordt, moet de 
kredietverlening in elk geval daadwerkelijk kosteloos zijn. Overeenkomstig art. I.9., 41° 
Wetboek Economisch recht moeten in dergelijke gevallen immers “alle kosten die de 
consument moet betalen in verband met de kredietovereenkomst en die de 
kredietgever bekend zijn, met uitzondering van de notariskosten” in het JKP vervat zijn. 
Concreet moeten onder meer volgende kosten alleszins in het JKP opgenomen 
worden: 

 

 de debetrente; 
 

 commissielonen en/of vergoedingen die de kredietbemiddelaar ontvangt voor zijn 
bemiddeling; 
 

 belastingen; 
 

 vergoedingen van welke aard ook, onder meer, onderzoekskosten, kosten voor 
het samenstellen van het dossier en het raadplegen van de bestanden, kosten van 
beheer, administratie en inning, alle kaartkosten (met uitzondering van hetgeen 
onder het laatste pijltje hieronder vermeld wordt); 
 

 de kosten betreffende nevendiensten die verbonden zijn aan de 
kredietovereenkomst, onder meer verzekeringspremies, indien het sluiten van 
deze dienstenovereenkomst verplicht is om het krediet zelf te verkrijgen of tegen 
de commerciële bedingen en voorwaarden waaronder het verhandeld wordt; 
 

 de kosten voor het beheer van een rekening, waaronder een betaalrekening, 
verbonden aan een kredietovereenkomst waarop zowel betalingsverrichtingen als 
kredietopnemingen worden geboekt, de kosten voor het gebruik van een 
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betaalinstrument waarmee zowel betalingen als kredietopnemingen kunnen 
worden verricht en de overige kosten voor deze betalingstransacties, tenzij de 
opening van de rekening facultatief is en de kosten voor deze rekening duidelijk en 
afzonderlijk in de kredietovereenkomst of een andere met de consument gesloten 
overeenkomst zijn vastgesteld. 

 

5.3. Wat is niet gratis en wat zijn andere mogelijke valkuilen? 
 

Let op: volgende kosten worden niet als kredietkosten beschouwd en moeten 
bijgevolg niet in het JKP van de (auto)lening opgenomen worden :  
 

 De kosten en vergoedingen die de consument moet betalen wegens niet naleving 
van een in de kredietovereenkomst opgenomen verbintenis, met name de 
schadebedingen en nalatigheidsinteresten indien de consument de 
overeengekomen (minimale) betalingen te laat of niet (volledig) betaalt.  

 

 De kosten die de contante betaler ook moet betalen, bv. de leveringskosten van 
de gefinancierde wagen. 

 
Bovendien kunnen ook volgende valkuilen zich voordoen : 

 

 Kandidaat-kopers kunnen verblind worden door het 0 % krediet en hierdoor een 
wagen kopen die zij normaal niet zouden kopen (bv. omdat deze boven hun 
budget ligt of omdat men eigenlijk liever een ander model heeft dat niet aan een 0 
% krediet verkregen kan worden). 

 

 Iemand die cash betaalt, kan bepaalde voordelen krijgen: korting op de 
aankoopprijs, een hogere overnameprijs voor de wagen die de verkoper 
overneemt of gratis opties. Iemand die de wagen via een 0% krediet koopt, krijgt 
dergelijke voordelen veelal echter niet. 

 

 Aan het 0 % krediet kunnen voorwaarden gekoppeld worden zoals het verplicht 
afsluiten van een verzekering die je elders goedkoper kan verkrijgen. 

 

5.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard! 
 

Het moge duidelijk zijn dat een 0 % autolening niet voor iedereen aan te raden valt : 
 

 Ook de 0 % autokredieten moeten afgelost worden via maandelijkse afbetalingen, 
en dit gedurende heel wat jaren. Niet elke consument kan dit in zijn/haar budget 
inpassen. Als er zich een onverwachte financiële tegenslag voordoet, kan zelfs een 
autokrediet dat aanvankelijk gemakkelijk af te lossen viel onbetaalbaar worden. 

 

 Een goedkoper model, een model met minder opties, een tweedehands model,...: 
er zijn vaak alternatieven die zelfs met een betalend autokrediet goedkoper 
uitkomen dan de (nieuwe) wagen die toevallig via een 0 % krediet verkrijgbaar is. 

 

 Een 0 % krediet is slechts aangewezen indien het financiële “totaalplaatje” 
interessant is. Ook voor 0 % kredieten is vergelijken dus aangewezen: welke 
voordelen gelden bij contante betaling en wegen deze voordelen sterker door dan 
het 0 % krediet? 
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❻ GRATIS GELD BIJ HET AFSLUITEN VAN FINANCIËLE PRODUCTEN/DIENSTEN EN BIJ 

RECLAMES VOOR GOKKEN 
 
 

 

6.1. Te mooi om waar te zijn? 

 
Diverse aanbieders van financiële producten/diensten hanteren reclames waarin ze 
“gratis” geld aanbieden als techniek om klanten te verwerven. 
 

Zo komt het regelmatig voor dat er gratis geld wordt aangeboden bij de opening van 
een zichtrekening. 

 

 Zie bv. http://www.gratis.be/gratis-producten/ontvang-gratis-30-euro-voor-elke-
nieuwe-keytrade-rekening/  

 

 Zie bv. https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/jongerenrekening.html  
 

 Zie bv. http://www.kadobijabo.be/cadeau/cadeaubon/zichtrekening-bij-hello-
bank/  

 

 Zie bv. http://www.bankshopper.be/nl/nieuwsoverzicht/nieuwsberichten-
betalen/gratis-zichtrekening-en-bonus-van-100-euro-bij-beobank.html  

 

 Zie bv. http://gratisprijzenwinnen.be/gratis-producten/ontvang-tot-50-euro-
gratis-op-je-rekening/ : 

 

 
 Zie bv. http://www.zichtrekeningen-vergelijken.be/  

 

 
 

 Zie bv. http://www.beste-rente-spaarrekening.be/Nieuws/Open-een-gratis-rekening-en-
ontvang-25-euro.html  

 

http://www.gratis.be/gratis-producten/ontvang-gratis-30-euro-voor-elke-nieuwe-keytrade-rekening/
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https://www.snsbank.nl/particulier/betalen/jongerenrekening.html
http://www.kadobijabo.be/cadeau/cadeaubon/zichtrekening-bij-hello-bank/
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http://gratisprijzenwinnen.be/gratis-producten/ontvang-tot-50-euro-gratis-op-je-rekening/
http://gratisprijzenwinnen.be/gratis-producten/ontvang-tot-50-euro-gratis-op-je-rekening/
http://www.zichtrekeningen-vergelijken.be/
http://www.beste-rente-spaarrekening.be/Nieuws/Open-een-gratis-rekening-en-ontvang-25-euro.html
http://www.beste-rente-spaarrekening.be/Nieuws/Open-een-gratis-rekening-en-ontvang-25-euro.html
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 Zie bv. http://www.vanhee-
candaele.be/category/PageContent.aspx?CategoryName=1&CategoryID=63&PageId=5  

 

 

 

 
 

 Zie bv. https://www.belfius.be/retail/nl/producten/betalen/zichtrekeningen/belfius-
pulse-start/incentive-25/index.aspx?firstWA=no  

 

 
 

Wat ook vaak voorkomt, is het aanbieden van “gratis” geld als lokkertje om mensen te 
laten gokken.  
 
 
 
 

http://www.vanhee-candaele.be/category/PageContent.aspx?CategoryName=1&CategoryID=63&PageId=5
http://www.vanhee-candaele.be/category/PageContent.aspx?CategoryName=1&CategoryID=63&PageId=5
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/betalen/zichtrekeningen/belfius-pulse-start/incentive-25/index.aspx?firstWA=no
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/betalen/zichtrekeningen/belfius-pulse-start/incentive-25/index.aspx?firstWA=no
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 Zie bv. www.betway.be/Online-Wedden  
 

 
 
 

 Zie bv. www.bwin.be/Weddenschappen  
 

 
 

 Zie bv. http://betfirst-nl.dhnet.be/  
 

 
 

6.2. Wat is echt gratis? 
 

Het gratis geldbedrag dat in de reclames vermeld wordt, krijgt men uiteindelijk wel 
indien men op het aanbod ingaat.  
 

Opmerkelijk is wel dat het vaak geen onvoorwaardelijk gratis geld is: men moet veelal 
aan specifieke voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het 
geldbedrag. 
 

6.3. Wat is niet gratis en wat zijn andere mogelijke valkuilen? 
 

Het “gratis” geld bij het openen van een zichtrekening is niet altijd onvoorwaardelijk 
gratis: 

 

 Consumenten moeten hun inkomsten bv. op de zichtrekening laten domiciliëren 
en over een bepaald minimuminkomen beschikken. Zie bv.: “Beobank doet 
opnieuw 100 euro cadeau bij het openen van een zichtrekening. Dagelijks 

http://www.betway.be/Online-Wedden
http://www.bwin.be/Weddenschappen
http://betfirst-nl.dhnet.be/
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veranderen circa 200 Belgen van bank. Ze doen dat omdat ze vinden dat ze te veel 
betalen voor hun zichtrekening. Beobank speelt handig in op die trend en schenkt 
nieuwe klanten 100 euro. Wilt u recht hebben op die bonus, dan moet u wel aan 
twee voorwaarden voldoen. U moet uw loon laten domiciliëren op de gratis 
Voordeel Plus zichtrekening en uw maandelijkse inkomsten moeten minstens 1.250 
euro bedragen.” 
 

 Enkel de eerste consumenten die een zichtrekening openen, krijgen het gratis geld 
soms. Zie bv.: “Opgelet!  Voor een zeer korte tijd krijg je nu 50 euro cash cadeau op 
je nieuwe zichtrekening. Hellobank doet weer een superstunt en geeft aan de 
eerste 500 personen die een zichtrekening openen 50 euro cadeau.”  
 

 Consumenten moeten soms een minimum aantal transacties uitvoeren teneinde 
op het gratis geld aanspraak te kunnen maken. Zie bv.: “Snel overzicht voor je 
gratis 50 euro. Open een gratis zichtrekening bij Hellobank voor 15/05. Verdien je 
eerste 25 euro door simpelweg 25 transacties te doen voor 30/09 (25 x 1 euro 
storten is al voldoende). Verdien nog eens 25 euro als er voor 30/9 gedurende 3 
opeenvolgende maanden een totaalbedrag van minimum 200 euro op je rekening 
gestort is.” 
 

 Soms moet er niet alleen een minimum aantal transacties plaatsvinden, maar 
geldt als bijkomende voorwaarde dat een aantal transacties een bepaald 
minimumbedrag moeten overschrijden. Zie bv.: 
 

 
 
Ook de reclames die gratis geld aanbieden aan gokkers, koppelen vaak beperkende 
voorwaarden aan de gratis aanbieden : 
 
 Consumenten moeten soms eerst lid worden en pas nadien ontvangen zij het 

gratis geld. Zie bv.: 
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 Consumenten moeten soms bovendien zelf een eerste storting doen en ontvangen 
pas nadien het “gratis” geld. Zie bv.: 
 

 
 

 

6.4. Een gewaarschuwde consument is er twee waard! 
 

Het is duidelijk dat ook de aanbieders van financiële producten/diensten en van 
kansspelen, de kracht van “gratis” reclames inzien. Zij voegen daar een bijkomende 
trigger aan toe: er wordt gratis geld cadeau gedaan! Wie zou hier niet op willen 
ingaan? 
 
Beslissingen over financiële producten en diensten neemt men echter best niet 
impulsief. Het afsluiten van een zichtrekening, het starten met pensioensparen,... 
kadert binnen een financiële lange termijnplanning zodat de keuzes hieromtrent best 
niet louter gebaseerd worden op een gratis geldbedrag dat aangeboden wordt. Zeker 
niet als dat gratis geldbedrag vereist dat er aan allerlei beperkende voorwaarden 
wordt voldaan. 
 
Ook hier geldt dus dat consumenten zich best niet laten verblinden door het gratis 
geld, maar alle voor- en nadelen van de verschillende aanbieders op de markt moeten 
vergelijken. Hierbij moeten zij een bijzondere aandacht besteden aan de voorwaarden 
die verbonden zijn aan het gratis geld en aan het product waarvoor men intekent (bv. 
de kostprijs van de verrichtingen op een rekening, van een VISA-kaart,...). Voor 
beleggingsproducten zoals spaarrekeningen of pensioensparen zijn bv. ook het risico, 
het rendement en de mogelijkheid om de gelden snel vrij te krijgen belangrijke criteria 
bij de keuze van een bepaald product. 
 
Het is in elk geval vreemd dat de overheid sterk wil inzetten op de financiële educatie 
van consumenten, maar tegelijkertijd toelaat dat aanbieders van financiële 
producten/diensten sterke emotionele triggers zoals “gratis” hanteren. Inzake 
consumentenkredieten heeft de wetgever gelukkig reeds ingegrepen: art. VII.65, §2, 8° 
WER bevat een verbod op elke reclame voor een kredietovereenkomst die de 
vermelding “gratis krediet” of een gelijkaardige vermelding, anders dan de verwijzing 
naar het jaarlijkse kostenpercentage, bevat. Art. VI.81, §1 WER bevat bovendien een 
principieel verbod op het gezamenlijk aanbod aan de consument waarvan minstens 
één bestanddeel een financiële dienst is, en dat verricht wordt door een onderneming 
of door verscheidene ondernemingen die handelen met een gemeenschappelijke 
bedoeling.  
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Voor wat betreft het gratis geld bij kansenspelen, is de vaststelling dat de drempel om 
te (starten met) gokken op twee manieren wordt verlaagd. Enerzijds kan dit heel 
gemakkelijk en anoniem online, met enkele muisklikken. Bovendien wordt gratis geld 
als bijkomend en heel verleidelijk lokkertje gebruikt om mensen met het gokken te 
laten beginnen. Gelet op de mogelijks nefaste gevolgen van gokverslavingen en de 
kracht van “gratis”, zou dit uiteraard verboden moeten worden. 
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III. DE BELEIDSAANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM “DAG ZONDER 

KREDIET” 

 
 

 
❶ HET BESTRIJDEN VAN BEDRIEGLIJKE EN MISLEIDENDE “GRATIS” 

AANBIEDINGEN MOET EEN SPEERPUNT ZIJN IN DE 

CONSUMENTENBESCHERMING 
 
 

 
Ondanks de bijzonder grote aantrekkingskracht van reclames en verkoopspraktijken die de 
term « gratis » hanteren, bevat het Wetboek van Economisch Recht (WER) slechts in 
beperkte mate expliciete beschermingsmaatregelen tegen de verleidingen van “gratis”: 
 

 Art. VII.65, §2, 8° WER bevat een verbod op elke reclame voor een 
kredietovereenkomst die de vermelding “gratis krediet” of een gelijkaardige 
vermelding, anders dan de verwijzing naar het jaarlijkse kostenpercentage, bevat. 
 

 Art. VI.81, §1 WER bevat een principieel verbod op het gezamenlijk aanbod aan de 
consument waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, en dat 
verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen die 
handelen met een gemeenschappelijke bedoeling. Art. VI.81, §2 WER bevat een 
limitatief aantal uitzonderingen op dit verbod. 
 

 Art. VI.100, 20° WER bevat een verbod op misleidende handelspraktijken die een 
product als “gratis”, “voor niets”, “kosteloos” en dergelijke omschrijven als de 
consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op 
het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen. 

 
Het bestrijden van bedrieglijke en misleidende “gratis” aanbiedingen, reclames en 
verkoopspraktijken moet niettemin een speerpunt zijn in de consumentenbescherming:  
 

 De minister van Consumentenzaken en de FOD Economie moeten de oneerlijke, 
misleidende en agressieve reclames en verkoopspraktijken die de verleiding “gratis” 
of “kosteloos” hanteren grondig in kaart brengen: welke misbruiken en gevaarlijke 
verleidingen zijn er en welke wettelijke verbeteringen zijn aangewezen? 
 

 Niet alleen inbreuken op de bovenvermelde wettelijke bepalingen moeten hierbij 
vervolgd en gesanctioneerd worden maar ook inbreuken op andere relevante 
bepalingen zoals de algemene precontractuele informatieplicht (art. VI.4 WER), de 
bepalingen inzake de uitputting van de voorraad (art. VI.34 WER) of de bepalingen 
inzake de misleidende handelspraktijken (art. VI.97 en VI.98 WER). 
 

 De controlediensten moeten een bijzondere aandacht besteden aan de oneerlijke, 
misleidende en agressieve reclames en verkoopspraktijken die de termen “gratis” of 
“kosteloos” hanteren en die verspreid worden via internet, sociale media, SMS, 
games,... 
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❷ “GRATIS” RECLAMES: ENKEL INDIEN ONVOORWAARDELIJK GRATIS EN 

VOLLEDIG KOSTELOOS 
 
 

 

Gelet op de verleidelijke effecten van gratis aanbiedingen (zie hoger), is het aangewezen dat 
reclames en verkoopspraktijken enkel de omschrijving “gratis” of “kosteloos” mogen 
hanteren indien de verwerving van dat product/dienst volledig kosteloos is, d.w.z. dat er 
geen enkele vergoeding noch kost betaald moet worden. 
 

In art. VI.100, 20° Wetboek Economisch Recht moeten bijgevolg volgende woorden 
geschrapt worden: 
 

“Art. VI.100. Worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd, de volgende 
misleidende handelspraktijken : 
 

20° een product als “gratis”, “voor niets”, “kosteloos” en dergelijke omschrijven als de 
consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het 
aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen;” 
 

De sanctionering van inbreuken op deze bepaling moet bovendien verstrengd worden: waar 
art. VI.38 Wetboek Economisch Recht op heden enkel de facultatieve sanctie “de rechter kan 
de terugbetaling aan de consument van de door hem betaalde bedragen bevelen, zonder 
teruggave van het reeds geleverde product” voorziet, moet als sanctie voorzien worden dat 
de consument steeds recht heeft op een volledige kosteloze verwerving van het betrokken 
product/dienst indien dit als “gratis” of “kosteloos” werd aangeboden via reclames of 
handelspraktijken.  
 
 

❸ INTERPRETATIE IN HET VOORDEEL VAN DE CONSUMENT EN NIETIGHEID VAN 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 
 
 

  

Clausules in het contract, de bestelbon en/of de algemene voorwaarden die onduidelijkheid 
of verwarring scheppen over de vraag of een product/dienst volledig gratis is, moeten in het 
voordeel van de consument geïnterpreteerd worden. Art. VI.37, §2, eerste lid Wetboek 
Economisch Recht, dat een interpretatieregel in het voordeel van de consument bevat, moet 
in deze zin aangevuld worden: 
 

“§ 2. In geval van twijfel over de betekenis van een beding, prevaleert de voor de consument 
gunstigste interpretatie. Deze interpretatieregel is niet van toepassing in het kader van de 
vordering tot staking bedoeld in boek XVII. Wanneer bedingen onduidelijkheid of verwarring 
schrappen omtrent de kosteloosheid van een product, moeten deze geïnterpreteerd worden 
in de zin dat de consument tot geen enkele betaling gehouden is.” 
 

Wanneer het contract, de bestelbon en/of de algemene voorwaarden beperkende 
voorwaarden bevatten, terwijl de hiermee samenhangende reclame of handelspraktijk de 
term “gratis” of “kosteloos” hanteert, moeten deze beperkende voorwaarden bovendien 
voor niet geschreven gehouden worden. Art. VI.37, §2, tweede lid Wetboek Economisch 
Recht, moet bijgevolg in deze zin aangevuld worden : 
 

“§ 2. (...) 
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  Een overeenkomst tussen een onderneming en een consument kan onder meer worden 
geïnterpreteerd aan de hand van de handelspraktijken die er rechtstreeks verband mee 
houden. Wanneer de handelspraktijk de termen “gratis” of “kosteloos” hanteerde, moeten 
hiermee strijdige contractuele bepalingen van rechtswege voor niet geschreven gehouden 
worden.” 
 
 

❹ MISLEIDENDE 0 % KREDIETEN CONSEQUENTER OPSPOREN EN STRENG 

BESTRAFFEN 
 
 

 
Reclames voor “0 % kredieten”, die in werkelijkheid enkel gratis zijn voor de eerste aankoop 
en waarbij de kredietopneming nadien, bij het gebruik van de bijhorende kredietopening, 
betalend is, moeten actief opgespoord en streng gesanctioneerd worden. 
 
In het Wetboek Economisch Recht moet tevens volgende nieuwe burgerlijke sanctie 
ingevoerd worden voor dergelijke inbreuken: indien de reclame “0 % JKP” vermeldde, wordt 
ook het contractuele JKP van het onderliggende kredietcontract van rechtswege tot 0 % 
herleid. Dit kan een sterk afradend effect hebben vermits de misleide consument hierdoor 
automatisch vrijgesteld is van het betalen van kosten en interesten. 

 
 

❺ VERBOD OP HET AANBIEDEN VAN GRATIS GELD IN RECLAMES VOOR 

FINANCIËLE PRODUCTEN/DIENSTEN EN IN RECLAMES VOOR KANSSPELEN 
 
 

 
Omgaan met geld is een ernstige zaak waarbij best niet op de “gratis”-impulsen van 
consumenten wordt ingespeeld. 
 
Inzake consumentenkredieten heeft de wetgever dit al begrepen: art. VII.65, §2, 8° WER 
bevat een verbod op elke reclame voor een kredietovereenkomst die de vermelding “gratis 
krediet” of een gelijkaardige vermelding, anders dan de verwijzing naar het jaarlijkse 
kostenpercentage, bevat. Art. VI.81, §1 WER bevat bovendien een principieel verbod op het 
gezamenlijk aanbod aan de consument waarvan minstens één bestanddeel een financiële 
dienst is, en dat verricht wordt door een onderneming of door verscheidene ondernemingen 
die handelen met een gemeenschappelijke bedoeling. 
 
Een dergelijke strenge houding moet uitgebreid worden tot alle andere financiële producten 
en diensten (openen zichtrekening, afsluiten contract pensioensparen,...):  
 

 Reclames voor om het even welk financieel product of dienst mogen nooit de 
vermelding “gratis” of “kosteloos” hanteren. 
 

 Geld cadeau krijgen bij het verwerven van om het even welk financieel product of 
dienst moet verboden worden.  
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Uiteraard moet ook het aanbieden van gratis geld in reclames voor kansspelen absoluut 
verboden worden. 
 
 

❻ BETERE INFORMATIE BIJ DE ONDERTEKENING VAN EEN CONTRACT 
 
 

 

Zie de aanbevelingen van de Dag zonder Krediet 2014 waar deze aanbeveling uitgebreider 
aan bod komt. 
 

De informatie die de consument ontvangt bij het sluiten van een contract is vaak onvolledig 
of zelfs onjuist. Vaak hebben de verkopers zelf onvoldoende kennis van wat vermeld wordt 
in de algemene voorwaarden en kunnen ze de klant hier logischerwijze niet correct over 
informeren. De consument moet dus altijd waakzaam zijn voor valkuilen die in de kleine 
lettertjes verborgen kunnen zitten.  
 

Bovendien gebeurt het maar al te vaak dat de algemene voorwaarden niet aan de 
consument worden overgemaakt. Soms zijn ze bv. enkel terug te vinden op de website van 
de verkoper of leverancier waar de consument ze kan terugvinden... nadat hij het contract 
getekend heeft!  
 

Het nieuwe Wetboek van Economisch Recht legt nu de verplichting op om de 
verkoopsvoorwaarden mee te delen aan de consument. Maar deze verplichting geldt slechts 
als deze laatste hierom vraagt!  
 

De verenigingen van het Platform zijn daarom van mening dat de algemene voorwaarden 
systematisch moeten worden meegedeeld aan alle consumenten (ook wanneer deze hier 
niet achter vragen) en integraal deel moeten uitmaken van het contract.  
 

Het is dus essentieel dat de consument over de algemene voorwaarden beschikt vóór de 
ondertekening van een contract. Maar dat is evenwel niet voldoende, omdat deze 
voorwaarden doorgaans zijn opgesteld in een vorm die niet aanzet tot lezen en in een 
juridische taal die alleen ingewijden begrijpen. 
 

De algemene voorwaarden van sectoren die te maken hebben met de verkoop aan 
consumenten (fitnessclubs, verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers, 
telecombedrijven,...) moeten daarom worden herzien en herschreven in een duidelijke taal 
en per sector worden gestandaardiseerd, zodat ook al wie geen jurist is zijn rechten en 
plichten kan begrijpen en aanbiedingen kan vergelijken.  
 

Verenigingen die gespecialiseerd zijn in eenvoudig taalgebruik en ervaringsdeskundigen 
moeten geraadpleegd worden bij het opstellen van juridische informatie die bestemd is voor 
de consument. 
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❼ DE MOGELIJKHEID VERBETEREN OM BEROEP TE DOEN OP EEN OMBUDSMAN 

OF OP RECHTBANKEN  
 
 

 

Zie de aanbevelingen van de Dag zonder Krediet 2014 waar deze aanbeveling uitgebreider 
aan bod komt. 
 

Het platform heeft ook onderzocht welk de beroepsmogelijkheden zijn nadat de aankoop is 
verricht. 
 

Hieruit is gebleken dat er betere informatie nodig is over het bestaan van de 
ombudsdiensten en dat hun toegankelijkheid moet worden gewaarborgd voor alle 
consumenten, ook de minst bemiddelden. Toegankelijkheid en beroepsmogelijkheden via 
internet zijn onvoldoende; de minst bedeelden moeten namelijk ondersteuning krijgen bij de 
samenstelling van hun dossier (via gedecentraliseerde meldpunten in de gemeenten 
bijvoorbeeld, zoals sommigen ombudsmannen al doen).  
 

De toegang tot de rechtbanken moet ook worden vergemakkelijkt voor consumenten in 
financiële moeilijkheden. Er moet een eenvoudige en goedkope procedure worden voorzien 
om de consument in staat te stellen een beroep te doen op de vrederechter, hetzij om een 
afbetalingsplan te bekomen, hetzij om een beslissing over de grond van de zaak te 
verkrijgen, vooral in geval van betwisting van de gevorderde bedragen. Op het terrein stellen 
maatschappelijk werkers en juristen immers vast dat mensen vaak hun rechten niet (snel 
genoeg) doen gelden, met vaak nadelige gevolgen.  
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►Vlaams Centrum Schuldenlast  
Mohamed EL OMARI - 02/211.55.74 - www.vlaamscentrumschuldenlast.be  

 
►Gezinsbond 
Christel VERHAS - 02/ 507.88.73  - www.gezinsbond.be  

 
►Netwerk Tegen Armoede 
Hilde LINSSEN - 02/204.06.33 - www.netwerktegenarmoede.be  

 
►Cebud (Centrum voor Budgetadvies en onderzoek) 
Esther GEBOERS - 014/56.23.10  - www.cebud.be  

 
►BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen 
Jens JAECQUES - 0471/41.40.51 - www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  

 
►BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen 
Eveline BOHEZ - 051/26.98.00 - http://www.biz-centraalwestvlaanderen.be/  

 
►BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 
Liesbet MULLIE - 081/73.40.86  

 
►BudgetInZicht Oost Vlaanderen 
Jasmien CAMAERT - 053/78.35.35 

 
►BudgetInZicht Halle-Vilvoorde 
Katrien SULMON - 02 613 17 00 

 
►BudgetInZicht Brussel 
Sander HERREMANS en Wietske VAN GILS - 02/502.66.00 

 
►BudgetInZicht Oost-Brabant 
Mikâil ILGAZOGLU - 016 21.01.46 

 
►BudgetInZicht Boom-Mechelen-Lier 
Silke HEYLEN- 015/69.56.95 

 
►BudgetInZicht Antwerpen 
Lies UYTTERHOEVEN- 0471/57.49.58 

 
►BudgetInZicht Kempen 
Kevin VERBORGT - 014/43.82.90 - www.biz-kempen.be  

 
►BudgetInZicht Limburg 
My DE WILDE - 011/85.99.20 
 

►Femma 
Bieke VERHOELST - 02/246.51.11 - www.femma.be  
 
 
 

www.dagzonderkrediet.be  

 

Leden van het platform «Dag Zonder Krediet » 
 

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/
http://www.gezinsbond.be/
http://www.netwerktegenarmoede.be/
http://www.cebud.be/
http://www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be/
http://www.biz-centraalwestvlaanderen.be/
http://www.biz-kempen.be/
http://www.femma.be/
http://www.dagzonderkrediet.be/
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►Equipes Populaires (coördinator van de Dag Zonder Krediet) 

Monique VAN DIEREN - 081/73.40.86 - www.equipespopulaires.be 
 

►Action sociale du Brabant Wallon 
Jessica GILLAIN - 067/21.36.23 
 

►Centre de Référence du Hainaut (CRéNO) 

Martine LEGRAIN - 064 /84.22.91 - www.creno.be 
 

► Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
Anne DEFOSSEZ - 02 /217.88.05 - www.mediationdedettes.be 
 

►Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté 
Nicolas DE KUYSSCHE - 02/600.55.66 - www.fblp.be 
 

►Groupe Action Surendettement (GAS) 
Cécile RECIPUTTI 063/60.20.86 - www.gaslux.be 
 

►Centre de référence en médiation de dettes - Namur (MEDENAM) 

Marie VANDENBROECK - 081/23.08.28 - www.medenam.be 
 

►Réseau Financité 
Rosa STUCKI - 02/225.44.61 - www.financite.be 
 

►Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté 
Pierre DOYEN - 081/31.21.17 - www.rwlp.be 
 

►Groupement d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement (GILS) 
Fabienne JAMAIGNE - 04/246.52.14 - www.cdr-gils.be 
 

►Fédération des services sociaux 
Johanne TILMAN - 02/526 03 00 - www.fdss.be 
 

►ACV/Csc 
Kadija KOURCHKA - 02/246.31.11 - www.csc-en-ligne.be 
 

►ABVV/Fgtb 
Sébastien STORME - 02/506.82.11 - www.fgtb.be 
 

►Jeunes organisés et combatifs (Joc)  
Slim ESSAKER - 02/513.79.12 - www.joc.be 
 

►Réseau belge de lutte contre la pauvreté 
02/265.01.54 - www.bapn.be 

 
 

 
 
 

 
 

 

Coördinatie van de « Dag Zonder Krediet » in Vlaanderen: 
 
Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) - Mohamed EL OMARI 
02/211.55.74 - www.vlaamscentrumschuldenlast.be 

 

Met de steun van 


