
BANQUIER

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS 

FActuur

REMBOURSEMENT

DETTES

LE CRÉDIT,
UN COUP DE POUCE
QUI VOUS CHANGE
LA VIE

AANBEVELINGEN 2018

HERGROEPERINGS- 
KREDIETEN EN  
BANKKOSTEN

SCHULDEN
VER

G
O

ED
IN

G

BANKIER

HERGROEPE 
RINGSKREDIETEN

KREDIET
KREDIET

Info : www.dagzonderkrediet.be

DAG 
ZONDER 
KREDIET

DZK

MOET JE 
LENEN?



Aanbevelingen DZK - November 2018
2

Layout : Hassan Govahian, Les Equipes Populaires



INHOUDSOPGAVE

INTRODUCTIE
Hergroeperingskredietent, terugkoop van kredieten, consolidatie, herstructurering van kredieten ;  
de oplossing voor overmatige schuldenlast?  ...................................................................................................................................  5

Bankkosten en basisbankdiensten: tegen welke prijs?  ................................................................................................................ 6

HERGROEPERINGSKREDIETEN:  
VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

VASTSTELLINGEN op basis van 5 concrete voorbeelden uit onze dossiers  .....................................................................   8

AANBEVELINGEN

1.  Strijden tegen leuren en ongewenste verzoeken die de meest  ..........................................................................   10  
kwetsbare consumenten aanzetten om steeds meer schulden te maken

2.   Advertenties verbieden die de consument aanmoedigen om zijn  ....................................................................   14  
geldreserve te gebruiken of een verhoging van zijn kredietlijn aan te vragen

3.  De consument beter informeren over de kosten van een hergroeperingskrediet  ...................................   16

4.  Een einde maken aan het misbruik van schuldsaldoverzekeringen  ..................................................................   19

5. Halt aan de nadelige gevolgen van de nulstellingstermijn  .....................................................................................   24

6. Verbeteren van de informatie die is geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren  .......   26

BANKKOSTEN EN BASISBANKDIENSTEN: 
VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

RECOMMANDATIONS

1. Meer transparantie  ......................................................................................................................................................................   30

2. Strijd tegen de constante stijging van de bankkosten  ...............................................................................................   33

3. Betere toegang tot informatie voor kwetsbare personen  ......................................................................................   35

4. Evaluatie, steun en verbetering van de basisbankdiensten  ...................................................................................   37

Aanbevelingen DZK - November 2018
3



Aanbevelingen DZK - November 2018
4



Aanbevelingen DZK - November 2018
5

INTRODUCTIE

Hergroeperingskredieten, terugkoop van kredieten, consolidatie, herstructurering 
van kredieten ;µ de oplossing voor overmatige schuldenlast?

« Vereenvoudig je leven dankzij een hergroeperingskrediet. Centraliseer al je schulden in één 
zachte lening en geef je budget een duwtje in de rug »1

« Bespaar tot 60% op jouw maandelijkse afbetaling »

« Groepeer en verminder jouw maandelijkse afbetalingen door kredieten terug te kopen »

« Dankzij de terugkoop van kredieten kan jij je financiële problemen overwinnen »

Een hergroeperingskrediet wordt vaak aangeprezen als DE oplossing voor overmatige schuldenlast.

Consumenten worden gebombardeerd met voorstellen voor het bundelen van hun leningen. Veel 
personen in moeilijkheden laten zich overtuigen door de aangehaalde argumenten: minder maan-
delijkse betalingen, een voordeliger tarief, vereenvoudigd beheer met één contactpersoon, één 
maandelijkse betaling en één enkele vervaldag, en - waarom niet - als bonus een ‘besparing’ en een 
verhoging van de koopkracht. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, niet?

Zoals je hieronder kan lezen in enkele voorbeelden uit onze dossiers, is de werkelijkheid vaak ver verwi-
jderd van wat men belooft. Vertienvoudigde kosten (bv. door de aflossingsperiode, de rentevoeten 
of bijkomende kosten), hergroeperingskredieten die worden toegekend zonder correcte analyse van 
de kredietwaardigheid, maandelijkse betalingen die gezien de financiële situatie van het huis-houden 

1	 https://www.credafin.be/regroupement-de-credits
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onmogelijk te betalen zijn op korte of op lange termijn, ...

Merk op dat hergroeperingskredieten voornamelijk gericht zijn op kwetsbare consumenten die ge-
zien de urgentie van de situatie geneigd zijn om het eerste aanbod dat ze ontvangen te onderteke-
nen. Dat geeft hen onterecht het idee dat er een einde komt aan hun financiële problemen en zelfs 
dat ze geld zullen besparen. Het tegendeel is echter waar!

We moeten hierbij benadrukken dat het quasi onmogelijk is voor de consument om de reële kost 
van de voorgestelde hergroepering te vergelijken met de kost van zijn lopende kredieten, zeker als 
het gaat over kredietopeningen. 

In sommige gevallen is de consument zich ervan bewust dat hij een foute financiële keuze maakt op 
het moment dat hij het contract ondertekent, maar denkt hij dat het ‘de minst slechte oplossing’ is.

Er zijn echter vaak andere, meer relevante, oplossingen voor personen met overmatige schulden-
last: de tussenkomst van schuldbemiddelingsdiensten, een betalingsplan via de vrederechter en/of 
de collectieve schuldenregeling. Maar helaas zijn deze oplossingen nog te weinig gekend.

Bankkosten en basisbankdiensten: tegen welke prijs?
Op 7 maart 2018 publiceerde Le Soir2 dat de bankkosten alleen maar gestegen zijn sinds de jaren 90, 
toen het tarief voor het eerst werd bepaald in België. Op dit moment besteedt een Belgisch gezin 
ongeveer € 51,60 per jaar aan bankkosten volgens cijfers die de FOD Economie publiceerde in het 
kader van een enquête uitgevoerd door Statbel. In Wallonië bedroegen de bankkosten per gezin € 5 
per jaar in de periode tussen 1978-1979 en € 72 in 2010 3.

Naast hun constante stijging variëren de bankkosten ook sterk van bank tot bank en is er een gebrek 
aan transparantie. Het is dus moeilijk voor de consument om zijn weg te vinden en om verschillende 
aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Actoren begaan met de strijd tegen overmatige schuldenlast constateren bovendien dat kwets-
bare personen geen toegang hebben tot informatie over hun bankrekeningen (tarief en algemene 
voorwaarden) en hun rekeningafschriften. 

Ten slotte lijkt de basisbankdienst niet echt populair te zijn bij de Belgische banken. Deze dienst werd 
in 2003 in het leven geroepen en zou een minimale dienstverlening moeten bieden tegen een lagere 
kostprijs

Meer en betere informatie over het bestaan van de basisbankdienst zou nochtans een eenvoudige 
en praktische oplossing zijn voor de meest hulpbehoevende personen.

2	 http://www.lesoir.be/146006/article/2018-03-17/un-menage-belge-paie-en-moyenne-5160-euros-par-de-frais-bancaires,	geraadpleegd	op	17	
augustus	2018.

3	 Op	basis	van	de	meest	recente	cijfers	van	de	enquête	over	huishoudbudgetten	van	Statbel.
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VASTSTELLINGEN op basis van 5 concrete voorbeelden uit onze dossiers
VOORBEELD 1 : EEN HERGROEPERINGSKREDIET LEIDT TOT EXTRA KOSTEN

In september 2017 namen de heer en mevrouw X contact op met hun bankkantoor voor het verkrijgen 
van een extra krediet voor renovatiewerkzaamheden voor een bedrag van 25.000 euro. Op dat 
moment hadden ze reeds drie lopende kredieten, toegekend voor eerdere werken. 
Twee van deze kredieten waren bijna volledig betaald. Voor de resterende periode bedroeg de totale 
kostprijs van de drie kredieten nog iets minder dan 3.500 euro.
In plaats van de heer en mevrouw X een nieuwe lening te verstrekken, raadde het agentschap hen 
aan om hun leningen te bundelen. Het belangrijkste argument daarvoor was dat de maandelijkse 
betaling na de hergroepering lager zou zijn dan de totale maandelijkse betalingen van de bestaande 
kredieten in combinatie met een bijkomende renovatielening.
Als we het voorstel in detail bekijken, leidt het hergroeperingskrediet in feite tot meer dan 25.000 
euro extra kosten door:

•	 De betaling van drie wederbeleggingsvergoedingen (voor een bedrag dat wettelijk werd vast-
gelegd op 1% van het terug te betalen kapitaal) 

•	 De verlenging van de looptijd 
•	 De veel hogere rente op het laatste krediet

De totale kost van het hergroeperingskrediet bedraagt 34.231,60 euro, terwijl de totale kost met een 
JKP van 4,20% (zoals gemeld op website van de bank) waarschijnlijk rond de 5.546 euro zou liggen, 
als zij (zoals gevraagd) een bijkomend krediet voor een renovatielening van 25.000 euro hadden 
verkregen. Zie punt 3 van onze aanbevelingen hieronder, voor meer details over de kostenanalyse 
van dit voorbeeld.

VOORBEELD 2 : Het hergroeperingskrediet leidt tot een aanzienlijk langere looptijd van het 
krediet en een significant hoger totaalbedrag om terug te betalen
Na zijn scheiding werd de heer M. het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. Met nog maar 
één inkomen, kreeg hij te maken met tijdelijke financiële problemen. De heer M. is eigenaar van een 
gebouw dat hij aan zijn zoon verhuurt (voor een bescheiden huurprijs). 
Om het hoofd te bieden aan zijn tijdelijke financiële problemen, sloot hij verschillende consu-
mentenkredieten af. In totaal moest hij meer dan 30.000 euro terugbetalen. 
Een kredietmaatschappij stelde vervolgens aan de heer M. voor om zijn kredieten te bundelen voor 
een nog groter bedrag (‘om een veiligheidsmarge te hebben’). De heer M. stond dus op het punt om 
een contract van 48.000 euro te tekenen. 
Na analyse van het dossier blijkt dat het totale bedrag dat op dat moment had moeten worden 
terugbetaald bijna 110.000 euro bedroeg. Er was een hypothecaire inschrijving gepland. 
Hoewel de voorgestelde maandelijkse betalingen lager waren, waren zowel de looptijd van de lening 
(20 jaar) als het terug te betalen bedrag meer dan verdubbeld. Bovendien liep de heer M. het risico 
om zijn pand te verliezen.

VOORBEELD 3 : Er wordt geen analyse van de kredietwaardigheid uitgevoerd voor het 
toekennen van een hergroeperingskrediet. Ondanks een lagere maandelijkse afbetaling kan de 
consument dit nieuwe krediet niet terugbetalen.
Mevrouw had drie lopende leningen bij bank B. en had net een tweedehandsauto gekocht ter ver-
vanging van haar vorige auto. Deze laatste was op krediet gekocht en hiervoor moest mevrouw nog 
12.282 euro betalen. 
Mevrouw ondervond dat ze haar kredieten niet langer kon betalen, hoewel haar professionele situa-
tie niet was veranderd.
In 2016 raadde bank R. haar een hergroeperingskrediet aan.
De drie lopende kredieten werden door de bank als volgt genoteerd: 
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De nieuwe autolening van 5.000 euro is hierbij niet inbegrepen. De kosten worden hierbij niet ver-
noemd en er kon geen bewijs van een analyse van de kredietwaardigheid worden doorgegeven aan 
de schuldbemiddelingsdienst, die op een later tijdstip tussenbeide kwam.
Het nieuwe krediet werd toegekend onder de volgende voorwaarden:
Het doel dat wordt vermeld is ‘geldmiddelen’, terwijl het duidelijk een hergroeperingskrediet is. 

Het nieuwe krediet werd dus gebruikt om de kredietopening en twee leningen (d.w.z. een bedrag 
van 22.006 euro volgens de hierboven verstrekte documenten) af te lossen. Het toegekende bedrag 
is echter veel hoger, namelijk 29.572,20 euro. De totale kosten van dit hergroeperingskrediet bedra-
gen 8.072,20 euro. Naast de kredietopening en de autolening, betaalt mevrouw 100 euro minder per 
maand, maar ondanks dit hergroeperingskrediet is ze nog steeds niet in staat om de maandelijkse 
aflossingen correct te betalen.

VOORBEELD 4 : Het hergroeperingskrediet betaalt slechts een deel van de verstrekte leningen 
terug, het totale af te lossen bedrag is te hoog in verhouding tot de middelen.
Het inkomen van het huishouden bedraagt 975,00 euro + kinderbijslag. Het toegekende krediet 
heeft als doel de consolidatie van een krediet. De maandelijkse betaling bedraagt 548,61 euro per 
maand en zal worden gebruikt om twee kredietopeningen en een lening op afbetaling terug te be-
talen … maar  er zijn hiernaast nog 3 kredietopeningen lopende! Als we alleen de huur en het krediet 
beschouwen, zonder de kinderbijslag, blijft voor het hele gezin 7 euro/dag over om van te leven... en 
drie kredietopeningen!

VOORBEELD 5 : Er wordt geen financiële analyse gedaan, de nieuwe voorgestelde maandelijkse 
afbetaling is te hoog 
Mevrouw is 68 jaar oud en gepensioneerd; ze wordt gecontacteerd voor een lening op afbetaling 
door bank R. Het genoemde doel is ‘geldmiddelen’. Toch is dit duidelijk een hergroepering van een 
lening. De toegekende lening zal worden gebruikt om twee kredietopeningen en een lening af te 
lossen waarvan de maandelijkse betaling 889,26 euro bedraagt. Het geleende bedrag is 50.000 euro 
en de totale kostprijs71.770,44 euro. De lening wordt gespreid over 84 maandelijkse betalingen van 
854,41 euro.
De inkomsten die in aanmerking werden genomen door de kredietgever zijn: 1.330,00 euro pensioen 
en 300,00 euro extra onder de noemer ‘niet-looninkomen’ — mevrouw vertelde dat ze ‘van tijd tot 
tijd’ babysit —, oftewel 1.630,00 euro per maand.
Er worden geen vaste kosten genoemd die in aanmerking werden genomen door de kredietgever.
Behalve dat de inkomens duidelijk overdreven werden, merken we op dat wanneer we de maandelijkse 
betalingen van de twee kredieten (aangevraagd krediet + hypothecair krediet) optellen, d.w.z. 436,37 
+ 854,41 = 1.290,78, er nauwelijks een budget van 11,30 euro per dag over is voor haar uitgaven 
(voedsel, gas, elektriciteit, gezondheidszorg, enz.).
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1   Strijden tegen leuren en ongewenste verzoeken die de 

meest kwetsbare consumenten aanzetten om steeds 
meer schulden te maken

In onze dossiers zien we steeds vaker dat vooral kwetsbare consumenten het slachtoffer zijn van 
agressieve en/of oneerlijke methoden.

In veel gevallen is de consument niet per se op zoek naar een terugkoop of hergroepering van een 
krediet wanneer hij naar de kredietgever of tussenpersoon gaat. Deze formule wordt echter vaak 
aan hem voorgesteld door de kredietgever of tussenpersoon. Dan wordt vaak gesuggereerd dat de 
kredietgever geen bijkomend krediet zal aanvaarden waardoor een hergroeperingskrediet de enige 
manier is om bijkomend geldmiddelen te verkrijgen.

In een dossier lazen we het volgende:

« Bij elke bespreking bood de heer Y, manager van het agentschap, ons een lening aan, die 
het andere krediet zou overkopen en gepaard ging met een schuldsaldoverzekering.

We hadden hem nooit het bedrag verteld dat we nodig hadden; het was de heer Y zelf die het 
bedrag bepaalde dat we konden krijgen.

De enige vraag die de heer Y stelde was steeds: ‘Is er niets veranderd?’ Nee, er was niets 
veranderd, onze financiële situatie was ongewijzigd sinds ik herviel na een arbeidsongeval. 
Een lichte verbetering deed zich voor toen mijn vrouw met pensioen ging. Op dat moment 
bood de heer Y ons dan ook een grotere lening.

Elke keer noteerde de heer Y dat ik bruggepensioneerd was, hoewel hij goed op de hoogte was 
van onze situatie. We hadden een zichtrekening bij zijn agentschap. Hij kende dus de bron van 
ons inkomen: een werkloosheidsuitkering, een pensioen na arbeidsongevallen, een toelage van 
het Fonds voor arbeidsongevallen en een ouderdomspensioen (voor mijn vrouw).

Tijdens het tweede bezoek en de bezoeken daarna hebben we de heer Y erop gewezen 
dat het bedrag van de maandelijkse betalingen veel hoger was dan het bedrag dat in de 
advertentie werd vermeld; hij heeft ons er altijd van kunnen overtuigen dat hij handelde met 
onze belangen in het achterhoofd. 

Hij zei steevast:

‘Als er zich een probleem voordoet, kom dan terug! Ik zal het voor u oplossen!’ en ‘Hoe lager 
de maandelijkse betaling, hoe meer rente u betaalt’.

Door de charme van de heer Y en ons vertrouwen in hem zijn we altijd met een tevreden 
gevoel vertrokken.

Wij beschouwden hem als de beheerder van onze financiën die als een goede huisvader en 
redder handelde, tot het moment dat we geconfronteerd werden met een onverwachte 
factuur.

We hebben nooit gesproken over het bedrag dat we nodig hadden; hij leek ons probleem 
meteen te begrijpen. We konden deze gastvrije en vriendelijke man alleen maar vertrouwen. 
Tot op de dag dat we de terugbetalingen niet meer konden waarborgen. Toen realiseerden 
we ons dat zijn advies zeker niet correct was; integendeel, hij duwde ons in een spiraal van 
overmatige schuldenlast. ».

Erger nog, steeds meer mensen vertellen ons dat zij rechtstreeks werden benaderd door kredietverstrek-
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kers en/of kredietbemiddelaars die hen voorstelden om hun kredieten te bundelen, of hun bestaande 
kredietlijn te verhogen, hoewel zij daar niet zelf om gevraagd hadden.

De getuigenis van een BEOBANK-medewerker die vorig jaar werd opgenomen met een verborgen came-
ra door RTBF 4, is veelzeggend en bevestigt de verhalen van mensen met een overmatige schuldenlast: 

« We proberen ze vervolgens te laten geloven in een permanente kredietfilosofie door ze 
voortdurend opnieuw te stimuleren »; « Wanneer ze het maximum van hun kredietlijn 
hebben bereikt, bieden we ze een herconsolidatie (hergroeperingskrediet)’ aan; ... » ; …

Jammer genoeg verbiedt de wet op dit ogenblik enkel uitdrukkelijk de ‘fysieke’ vorm van leuren 
waarbij men de consument thuis bezoekt. Deze vorm van leuren is alleen toegestaan op uitdrukkelijk 
en voorafgaand verzoek van de consument5. 
De wet verbiedt aldus om de consument te bellen om hem een bezoek voor te stellen om een kre-
dietovereenkomst af te sluiten. De zeer gebruikelijke praktijk om de consument te bellen om hem 
rechtstreeks een nieuw krediet aan te bieden (dat hem dan per post zal worden toegezonden), wordt 
echter niet expliciet in de wet vermeld. De praktijk om de consument telefonisch te vragen om naar 
het agentschap te komen om een nieuw krediet te ondertekenen, wordt evenmin besproken in de wet.
Een andere steeds vaker voorkomende praktijk is het versturen van vooraf ingevulde ‘contractvoors-
tellen’ aan de consument, die daar niet om heeft gevraagd. Soms werden deze contracten zelfs al 
door de kredietgever ondertekend. In de praktijk blijkt dat de consument dit voorstel enkel dient te 
ondertekenen en enkele dagen later per post terug te sturen om een nieuw krediet te verkrijgen.

Bijvoorbeeld: « Na ondertekening van dit voorstel en aanvaarding door Cofidis zal dit 
document gelden als kredietovereenkomst »

Ook hier is de wet niet voldoende expliciet, aangezien enkel het opsturen van een definitief voorstel 
verboden is.

In de voorbereidende werken wordt leuren echter veel ruimer voorgesteld, nl. elke ongewenste actie 
gericht op de consument (zoals ongevraagde telefoongesprekken, kredietaanbiedingen, enz.)6. 

Ook de Europese wetgeving, en met name de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, 
beschermt de consument in principe al tegen herhaalde en ongewenste verzoeken per telefoon, fax, 
e-mail of enig ander communicatiemiddel op afstand7. 

Zij bepaalt ook dat de lidstaten strengere of restrictievere eisen mogen stellen wat betreft financiële 
diensten, dan de reeds vastgestelde regels 8 met het oog op ‘het hogere financiële risico dat aan fi-
nanciële diensten en onroerend goed verbonden is (in vergelijking met andere goederen en diensten), 
de specifieke onervarenheid van consumenten op deze gebieden (gecombineerd met een gebrek aan 

4	 U	kan	het	verslag	bekijken	op	de	website	van	de	Dag	Zonder	Krediet:	http://www.journeesanscredit.be/page/la-journee-sans-credit
5	 Artikel	VII.67.1°	van	het	Wetboek	van	Economisch	Recht:	Het	doel	van	deze	bepaling	is	te	voorkomen	dat	de	consument	door	de	kredietgever	

of	tussenpersoon	wordt	aangespoord	om	een	krediet	af	te	sluiten.	Het	initiatief	moet	van	hem	en	alleen	van	hem	komen.	Het	bewijs	van	de	
aanvraag	van	de	consument	moet	schriftelijk	of	op	een	duurzame	drager	bewaard	worden,	los	van	de	kredietovereenkomst	en	voorafgaand	
aan	het	bezoek.

6	 Zie	de	memorie	van	de	motieven,	Parl.	St.,	Kamer,	2013-2014,	3429/01,	p.	25.	‘een ongevraagde actie impliceert van de kredietbemiddelaar 
en/of kredietgever gericht naar de consument toe, bv. door een bevragingsactie via een call-center, een bezoek ten huize, enz., en dus niet 
om de vraag die uitgaat van de consument zelf en wordt gericht naar een kredietbemiddelaar en/of de kredietgever om een nieuw krediet 
te bekomen. (...). Als de kredietgever op afstand zijn bestaande of nieuw cliënteel bewerkt met ongevraagde kredietaanbiedingen dan moet 
dit gelijkgesteld worden met leuren. Voor het overige kan de consument perfect autonoom zelf kredietaanvragen ook telefonisch op afstand 
indienen.’

7	 Punt	26	van	bijlage	I	bij	de	richtlijn	betreffende	oneerlijke	handelspraktijken
8	 Artikel	3,	lid	9	van	de	richtlijn	betreffende	oneerlijke	handelspraktijken:	‘Wat „financiële diensten” in de zin van Richtlijn 2002/65/EG en on-

roerend goed betreft, mogen de lidstaten vereisten opleggen die voor het bij deze richtlijn geharmoniseerde gebied strenger of prescriptiever 
zijn dan de bepalingen van deze richtlijn’.	Uit	dit	artikel	blijkt	dus	dat	de	erin	vervatte	voorschriften	slechts	een	minimale	harmonisatie	van	finan-
ciële	diensten	en	onroerend	goed	garanderen.	De	lidstaten	kunnen	derhalve	strengere	of	meer	beperkende	nationale	regels	vaststellen,	mits	
deze	in	overeenstemming	zijn	met	het	Unierecht.Considerans	9	‘Met	betrekking	tot	financiële	diensten	en	onroerend	goed	moeten,	gezien	de	
complexiteit	en	de	eraan	verbonden	ernstige	risico’s,	uitgebreide	eisen	worden	gesteld,	waaronder	positieve	verplichtingen	voor	handelaren.	
Om	die	reden	beperkt	deze	richtlijn	op	het	gebied	van	financiële	diensten	en	onroerend	goed	niet	het	recht	van	de	lidstaten	om	verder	te	gaan	
dan	de	bepalingen	van	deze	richtlijn,	teneinde	de	economische	belangen	van	de	consumenten	te	beschermen.’
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transparantie, met name van financiële transacties), de specifieke kwetsbaarheden in beide sectoren 
waardoor consumenten vatbaar zijn voor verkoopbevorderende praktijken en druk9’.

Dit is wat verschillende andere lidstaten hebben bereikt door het verbieden van onaangekondigde 
prospectiegesprekken, ongevraagde e-mails en huis-aan-huisverkoop voor hypothecaire leningen10.

Merk op dat artikel 5 van deze richtlijn ook bepaalt dat ‘kwetsbare consumenten’11 een hoger bescher-
mingsniveau moeten krijgen dan de ‘doorsnee consument’.

In een zaak betreffende het verzuim van een kredietinstelling om belangrijke informatie door te geven, 
oordeelde de Hongaarse mededingingsautoriteit dat consumenten die door kredietinstellingen wer-
den uitgesloten vanwege hun geringe betalingscapaciteit bijzonder gevoelig waren voor een specifiek 
aanbod12.

9	 Zie	het	verslag	van	de	Commissie	van	2013	over	de	toepassing	van	de	richtlijn.	http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_re-
port_fr.pdf,	section	3.4.3.

10	 Zie	de	studie	‘Study	on	the	application	of	the	Unfair	Commercial	Practices	Directive	to	financial	services	and	immovable	property’	in	opdracht	
van	de	Europese	Commissie,	DG	Justitie,	2012,	beschikbaar	op	het	volgende	webadres:	http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/docu-
ment.	De	studie	toont	aan	dat	de	lidstaten	vaak	gebruik	hebben	gemaakt	van	deze	mogelijkheid.	Uit	het	onderzoek	is	gebleken	dat	een	groot	
aantal	verbodsbepalingen	betrekking	hebben	op	rechtstreekse	verkoop	en	promotiepraktijken,	zoals	onaangekondigde	prospectiegesprekken,	
ongevraagde	e-mails	en	huis-aan-huisverkoop	voor	hypothecaire	kredieten.

11	 Considerans	19	van	de	preambule	verduidelijkt	de	interpretatie	van	dit	artikel:	hoewel	artikel	5,	lid	3,	de	consument	enkel	als	kwetsbaar	lijkt	te	
aan	te	duiden	wegens	een	‘geestelijke	of	lichamelijke	handicap,	hun	leeftijd	of	goedgelovigheid’,	geeft	considerans	19	een	niet-exhaustieve	
lijst	van	kenmerken	die	een	consument	‘bijzonder	kwetsbaar’	maken:	Indien bepaalde kenmerken, zoals leeftijd, lichamelijke of geestelijke 
handicap of lichtgelovigheid, consumenten bijzonder bevattelijk maken voor een handelspraktijk of het via die praktijk aangeboden product, 
en het economische gedrag van alleen die groep consumenten door deze praktijk kan worden beïnvloed op een manier die de handelaar 
redelijkerwijs kan voorzien, is het dienstig ervoor te zorgen dat die groep consumenten op passende wijze beschermd wordt door de betrokken 
handelspraktijk vanuit het gezichtspunt van een gemiddeld lid van die groep te beoordelen.

12	 Besluit	Vj-5/2011/73	van	de	Hongaarse	mededingingsautoriteit,	10	november	2011



AANBEVELINGEN  

Betere omkadering voorzien voor nieuwe prospectietechnieken (per post, telefo-
nisch en via het internet) en voor het versturen van kredietaanbiedingen die de 
consument ertoe aanzetten om steeds meer schulden te maken.

Wijziging van artikel VII.67 van het Wetboek van economisch recht als volgt:
Art. VII.67. Het leuren voor kredietovereenkomsten is verboden. Wordt als leuren beschouwd :
1°  het bezoek, evenals de benadering van de consument met welk communicatiemiddel dan 

ook, van de kredietgever of de kredietbemiddelaar, aan de woonplaats, de verblijfplaats of de 
werkplaats van de consument, alsook aan de woonplaats of de verblijfplaats van een andere 
consument, ter gelegenheid waarvan een kredietaanbod wordt geformuleerd of een kredietaan-
vraagformulier of een kredietovereenkomst ter ondertekening aan de consument wordt voorge-
legd, behalve wanneer de kredietgever of de kredietbemiddelaar zich aldaar heeft begeven 
op uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verzoek van de consument. Het bewijs van dat verzoek 
kan alleen geleverd worden door een van het kredietaanbod, het kredietaanvraagformulier of 
de kredietovereenkomst onderscheiden duurzame drager, opgesteld voor het bezoek;

2°  het benaderen van de consument door de kredietgever of de kredietbemiddelaar om hem een bezoek 
voor te stellen

3°  de benadering van de consument, met welk communicatiemiddel dan ook, door de krediet-
gever of kredietbemiddelaar om hem een verhoging van het bedrag van zijn krediet of een 
hergroepering of centralisatie van zijn lopende kredieten voor te stellen;, 3° 4° het versturen 
naar de consument, aan de hand van om het even welk communicatiemiddel, van een kredie-
taanbod, een kredietmiddel of een betaalinstrument, of een voorstel voor een kredietovereen-
komst onder voorbehoud van het akkoord van de kredietgever, behalve indien de kredietgever 
dit heeft overgemaakt op uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verzoek van de consument tenzij dit 
versturen gebeurde om te voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de bepalingen opgenomen 
in hoofdstuk 2 van titel 3 van boek VI. Het bewijs van dit verzoek kan alleen geleverd worden 
door een van het kredietaanbod of de kredietovereenkomst onderscheiden duurzame drager, 
opgesteld voor het versturen van het betaalinstrument, het kredietmiddel of het kredietaanbod; 

(...)

Recommandations JSC - Novembre 2018
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2   Advertenties verbieden die de consument 
aanmoedigen om zijn geldreserve te gebruiken of een 
verhoging van zijn kredietlijn aan te vragen

We constateerden dat consumenten die een kredietopening afsloten (voor een aankoop met JKP 0% 
bijvoorbeeld) regelmatig thuis gepersonaliseerde advertenties ontvangen die hen aanmoedigen om 
meteen ‘hun nieuwe geldreserve’ te gebruiken voor andere kosten (waarom zou je niet op vakantie 
gaan, nieuwe spullen kopen voor school, jezelf verwennen, ...) of hen voorstellen om een verhoging 
van hun kredietlimiet aan te vragen.

Steeds meer consumenten vertellen ons ook dat ze werden opgebeld door de kredietverstrekker die 
hen vervolgens aanbood om hun kredietlijn te verhogen.

Wij zijn van mening dat deze praktijken consumenten aanzetten tot overmatige schuldenlast. Dat 
heeft veel weg van leuren zonder voorafgaand uitdrukkelijk verzoek van de consument en moet 
volledig worden verboden.



AANBEVELINGEN 

Advertenties verbieden die de consument aanmoedigen om zijn geldreserve te ge-
bruiken of een verhoging van de kredietlijn aan te vragen

Wij pleiten ervoor dat de advertenties gericht aan een consument die een kredietopening afsloot met 
als doel hem aan te moedigen om zijn geldreserve te gebruiken of een verhoging van zijn kredietlijn 
aan te vragen, worden behandeld als leuren aan huis zonder het uitdrukkelijke voorafgaande 
verzoek van de consument en aldus worden verboden.

Dit impliceert de wijziging van artikel VII.65 van het Wetboek van economisch recht als volgt :

Art. VII.65. [1 § 1er. Verboden is elke reclame voor een kredietovereenkomst die specifiek gericht is 
op :

  1°  het aanzetten van de consument, die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden, tot het opne-
men van krediet of tot het verhogen van zijn kredietlijn;

  2°  het benadrukken van het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden verkregen;
  3°  het aansporen tot het gebruik van een kredietopening, kredietverhoging, hergroepering of 

centralisatie van lopende kredieten of die tot uiting brengt dat lopende kredietovereenkomsten 
bij de beoordeling van een kredietaanvraag geen of een ondergeschikte rol spelen.

Recommandations JSC - Novembre 2018
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3   De consument beter informeren over de kosten van 
een hergroeperingskrediet 

Een hergroeperingskrediet vindt over het algemeen enkel plaats wanneer de consument in moei-
lijkheden verkeert, d.w.z. wanneer hij of zij zich het reeds afgesloten krediet of de kredieten niet 
meer kan veroorloven. De maandelijkse betalingen zijn te hoog gezien zijn financiële inkomsten en 
de kredietnemer voelt zich verstikt. 

Dit gevoel van verstikking kan met name worden veroorzaakt door de opeenstapeling van kredieten 
die aan de consument worden verleend, of door een verandering in de persoonlijke situatie van de 
consument (inkomensdaling, verandering in de gezinssituatie, enz.) 

Wanneer een consument naar een kredietgever of kredietbemiddelaar gaat (of door deze laatste 
wordt gecontacteerd) voor een hergroeperingskrediet, staat deze laatste in een sterke positie. De 
kredietgever of kredietbemiddelaar weet dat de kredietnemer deze stap in vele gevallen zal nemen 
om de maandelijkse last van zijn lopende kredieten te verminderen. 

Helaas stellen wij in onze dossiers vast dat sommige professionals van deze situatie gebruikmaken 
om de kredietnemer ongunstige voorwaarden op te leggen en hem verder in de spiraal van overma-
tige schuldenlast te drijven.

Bijvoorbeeld :

In september 2017 namen de heer en mevrouw X contact op met hun bankkantoor voor het verkrijgen 
van een extra krediet voor renovatiewerkzaamheden voor een bedrag van 25.000 euro. Op dat moment 
hadden ze reeds drie lopende kredieten, die waren toegekend voor eerdere werken, met name : 
- Een lening op afbetaling afgesloten in 2016 voor een bedrag van 35.000 euro tegen de nominale 

debetrentevoet van 2,22%, af te lossen in maandelijkse termijnen van 325,61 euro over een periode 
van 10 jaar;

- Een lening op afbetaling afgesloten in 2015 voor een bedrag van 8.000 euro tegen de nominale 
debetrentevoet van 4,11%, af te lossen in maandelijkse termijnen van 181,06 euro over een periode 
van 4 jaar;

- Een lening op afbetaling afgesloten in 2013 voor een bedrag van 11.500 euro tegen een actuariële 
debetrentevoet van 4,49%, af te lossen in maandelijkse termijnen van 213,87 euro over een periode 
van 5 jaar. Deze lening liep af in augustus 2018.

Twee van deze kredieten waren bijna volledig betaald. De totale kosten van de drie kredieten voor de 
resterende periode bedroegen iets minder dan 3.500 euro

In plaats van hen een nieuw krediet toe te kennen, raadt het agentschap hen aan om hun kredieten te 
bundelen en stuurt hen een kredietaanbod voor een totaalbedrag van 65.000 euro voor een periode van 
10 jaar, af te lossen in maandelijkse termijnen van 826,93 euro tegen een debetrentevoet van 9,49%.

Het belangrijkste argument daarvoor was dat de maandelijkse betaling van 826,93 euro na de hergroe-
pering lager zou zijn dan de totale maandelijkse betalingen van de bestaande leningen in combinatie 
met een bijkomende renovatielening van 26.586 euro, oftewel 721+270,70 euro = 991,70 euro. 

Als we het voorstel in detail bekijken, leidt het hergroeperingskrediet in feite tot meer dan 25.000 euro 
extra kosten : 
- Door de betaling van drie wederbeleggingsvergoedingen (voor een bedrag dat wettelijk werd 

vastgelegd op 1% van het terug te betalen kapitaal) 
- Door de verlenging van de looptijd en de veel hogere rente
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De totale kostprijs van het hergroeperingskrediet bedraagt dus 34.231,60 euro, terwijl bij een bijkomend 
krediet van 25.000 euro met een JKP van 4,20% (zoals gemeld op website van de bank) de totale kostpri-
js waarschijnlijk rond de 5.546 euro zou zijn.

Kredietprofessionals halen verschillende argumenten aan om een hergroeperingskrediet aan te 
moedigen, zoals:

- Dankzij een hergroeperingskrediet kan het maandelijkse af te betalen bedrag verminderen 
(hoewel dit niet altijd het geval is) en dus de druk op het budget van de consument vermin-
deren. De consument zal zo elke maand meer reserve hebben. 

- Na een hergroeperingskrediet is er slechts één tussenpersoon nodig. De consument hoeft 
slechts één maandelijkse betaling aan één persoon te doen. Het beheer van het krediet en 
budget van de consument wordt dus eenvoudiger.

- Een hergroeperingskrediet kan duurder uitkomen, maar hierdoor vermijdt de consument dat 
hij de maandelijkse betalingen voor bestaande kredieten te laat aflost. De consument moet 
dus geen boetes of vergoedingen meer betalen voor te late betalingen en vermijdt zo te wor-
den opgenomen in de databank van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

- Dankzij een hergroeperingskrediet kan de consument een bijkomend bedrag verkrijgen op 
het moment van de ondertekening van de kredietherziening, zonder dat het gebruik van dit 
nieuwe beschikbare bedrag moet worden gerechtvaardigd.

- Dankzij een hergroeperingskrediet kan de consument wellicht een gunstiger JKP verkrijgen 
dan hetgeen dat van toepassing is op reeds lopende kredieten

Het verkrijgen van een aantrekkelijker JKP is een belangrijk argument voor de consument. Een in-
teressanter JKP betekent echter niet dat krediet dat ook is. Het JKP maakt het mogelijk om twee 
leningen met identieke kenmerken (bedrag, looptijd, type aflossing) te vergelijken op het moment 
dat het contract wordt afgesloten. Bij kredieten met verschillende kenmerken kan je niet op basis 
van het JKP met zekerheid bepalen welk krediet de voorkeur geniet. 

Het is daarom beter om te kijken naar de totale kosten van het krediet.

Aangezien een hergroeperingskrediet zeer vaak leidt tot een verlenging van de looptijd van het kre-
diet, zullen de totale kosten van het krediet noodzakelijkerwijs hoger zijn. 

Voor de doorsnee consument is het echter bijna onmogelijk om dit te berekenen. De berekening van 
de totale kosten van een krediet is erg complex13. Bovendien is het voor kredietopeningen niet eens 
mogelijk om de werkelijke totale kosten van het krediet te berekenen. De totale kosten van dit soort 
contract zijn afhankelijk van de kredietopnemingen en -aflossingen gedurende de volledige looptijd 
van het krediet. De mogelijke totale kosten van het krediet kunnen dan enkel worden bepaald op 
basis van hypotheses. 

Daarnaast brengt een hergroeperingskrediet extra kosten met zich mee voor de consument:

- De consument zal namelijk een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen voor elk krediet 
dat hij aflost.

- Het JKP voor het hergroeperingskrediet zal in veel gevallen hoger liggen.
- En zelfs bij een lager JKP zal de langere looptijd van het krediet leiden tot een grotere totaal-

kost van het krediet. 
- De consument zal dus in beide gevallen vaak meer betalen.
- De kredietherziening biedt de kredietgever of kredietbemiddelaar de mogelijkheid om een 

schuldsaldoverzekering af te sluiten (zie hieronder).

13	 Soms	kan	de	consument	aflossingstabellen	voor	leningen	op	afbetaling	inkijken.



AANBEVELING 

De consument beter informeren over de totale kosten van een hergroeperingskrediet

Het Platform Dag Zonder Krediet pleit ervoor dat de FSMA de consument informeert over de geva-
ren van hergroeperingskredieten en een tool creëert waarmee de consument kredieten kan vergeli-
jken. Deze tool zou de consument in staat stellen om de totale kosten van een hergroeperingskrediet 
te berekenen op basis van alle belangrijke gegevens (wederbeleggingsvergoeding, looptijd, maande-
lijkse betaling, JKP, enz.) en zo te vergelijken met de kosten van zijn lopende kredieten. 

Recommandations JSC - Novembre 2018
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4   Een einde maken aan het misbruik van 
schuldsaldoverzekeringen

• Deze verzekeringen worden vaak opgedrongen aan de consument

In onze dossiers merken we dat de hergroepering van kredieten vaak door de krediet-verstrekker 
of kredietbemiddelaar wordt gebruikt om de consument eveneens een schuldsaldoverzekering te 
laten afsluiten.

Dit type verzekering biedt de verzekeraar de mogelijkheid om het krediet over te nemen bij overlij-
den, verlies van werk, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De wet legt een maximumprijs op voor een krediet.14 Deze grens vertaalt zich in een tarief dat de 
kredietovereenkomst niet kan overschrijden, het maximale JKP. De berekening van het JKP wordt 
bepaald door verschillende parameters, waaronder de schuldsaldoverzekering. Indien een kredie-
tverstrekker of kredietbemiddelaar het afsluiten van een verzekering oplegt, moet de prijs ervan 
mee worden opgenomen in de berekening van het JKP. De kredietprofessional heeft er alle belang 
bij om een zo laag mogelijk JKP aan te bieden: ten eerste omdat de wet een limiet oplegt, en ten 
tweede omdat een laag JKP de consument kan overhalen om hiervoor te kiezen in plaats van voor 
een voorstel van de concurrentie. Om het JKP zo laag mogelijk te houden, moet de kredietgever of 
kredietbemiddelaar dus vaak de waarde van andere parameters verminderen bij het afsluiten van 
een verzekering in het kader van een kredietovereenkomst. Factoren die een invloed hebben op het 
JKP, zoals de debetrentevoet − oftewel de rentevoet van het krediet − kunnen dus worden beïnvloed 
en worden verlaagd door het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Een logisch gevolg is dat ook 
de inkomsten van de kredietprofessional zullen worden beïnvloed en verlaagd.

Er is echter een manier voor de professional om deze eis te omzeilen. Bij de berekening van het JKP 
moet immers alleen rekening worden gehouden met de verzekering als deze wordt opgelegd door 
de kredietgever of kredietbemiddelaar. Dit is niet het geval indien de kredietnemer vrijwillig heeft 
gevraagd om een aanvullende verzekering aan zijn lening te koppelen. 

Als gevolg hiervan duiden sommige kredietverstrekkers of kredietbemiddelaars een groot aantal 
verzekeringscontracten aan als ‘facultatief’ of ‘vrijwillig’ afgesloten. De professionals genieten dan 
alle voordelen en geen nadelen: enerzijds wordt de verzekering afgesloten en door de consument 
betaald en anderzijds wordt het JKP niet beïnvloed door de verzekering omdat het niet in aanmer-
king moet worden genomen bij de berekening ervan. De winst zal dus sterk stijgen omdat geen van 
de andere factoren die van invloed zijn op het JKP verlaagd moeten worden.

Dit is uiteraard verboden15, maar wordt in de praktijk veel toegepast. We ontmoeten heel regelmatig 
mensen die gebonden zijn aan een verzekering in combinatie met hun lening, maar zonder het te 
weten: soms is het een onopgemerkt aangevinkt vakje in het contract dat aangeeft dat de verzeke-
ring door de consument zelf werd gevraagd. 

•	 Deze verzekeringen zorgen voor aanzienlijke extra inkomsten voor zowel de krediet-
verstrekkers als de kredietbemiddelaars

Het probleem wordt versterkt door het commissiesysteem. Bij de ondertekening van een verzeke-

14	 Artikel	VII.94	van	het	Wetboek	van	Economisch	Recht
15	 Artikels	I.9,	41°,	e)	en	VII.87	van	het	Wetboek	van	Economisch	Recht
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ring ontvangt een kredietbemiddelaar immers een aanzienlijke commissie, die soms hoger ligt dan 
de commissie die hij ontvangt bij de ondertekening van een kredietovereenkomst. Dit systeem moe-
digt kredietbemiddelaars uiteraard aan om verzekeringspolissen af te sluiten, soms ten koste van 
hun plicht om de consument te adviseren.

Uit een recent onderzoek van de FSMA16 bleek dat: ‘Meer dan de helft van het premiebedrag (53%), 
oftewel 35 miljoen euro, werd gebruikt voor de betaling van vergoedingen en commissies.’ 

‘Bij één verzekeraar vertegenwoordigden de vergoedingen en commissies meer dan 70% van de 
premies betaald door de verzekeringnemers. De resterende 35% van de premiebedragen werd 
beschouwd als winst voor de verzekeringsonderneming, met uitzondering van eventuele beperkte 
premies die de onderneming aan een herverzekeraar moest betalen.’ 

Daarnaast concludeerde de FSMA ook het volgende: ‘Een hoge vergoeding kan ertoe leiden dat de 
verkopers van deze verzekeringen, die in veel gevallen ook verkopers zijn van consumentenkrediet, 
de belangen van de klant niet centraal zetten.’

Deze manier van werken moedigt bepaalde kredietprofessionals aan om oneerlijke of zelfs onwettige 
methoden17 te gebruiken om consumenten te overtuigen om een verzekeringspolis af te sluiten 
gekoppeld aan hun krediet.

De getuigenissen van kredietbemiddelaars die RTBF opnam met een verborgen camera voor het 
programma ‘On n'est pas des pigeons’18, bevestigen dit: 

‘Toen ik een kredietopening van 3.500 euro kon afsluiten, ontving ik 100 euro premie in het zwart.’

Het is dan ook niet verwonderlijk dat blijkt dat de zogenaamde ‘facultatieve’ verzekering in de 
praktijk vaak aan de consument werd opgedrongen.

In onze dossiers zien we vaak dat de consument het vakje ‘Ja, ik sluit een verzekering af’ niet heeft 
aangevinkt, en de verzekering vervolgens wel in de maandoverzichten wordt opgenomen. 

Het toppunt is wanneer een consument (zogezegd) een verzekering vraagt en afsluit, maar de consument 
zich al in een situatie bevindt waarin hij geen beroep kan doen op de verzekering. Bijvoorbeeld wanneer 
een gepensioneerde of werkloze een verzekering afsluit om het risico van verlies van werk te dekken, 
of wanneer een gehandicapte persoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit er is geen enkele 
kans dat deze verzekeringen ooit kunnen worden gebruikt door de kredietnemer waardoor ze dus 
allesbehalve interessant zijn. 

Zulke vaak voorkomende voorbeelden tonen aan dat deze persoon een dergelijke verzekering niet 
zelf kan hebben aangevraagd zonder misleid te zijn door de kredietverstrekker of kredietbemiddelaar. 
Verder hebben de kredietverstrekker en kredietbemiddelaar beroepshalve een adviesplicht die hier 
duidelijk niet wordt gevolgd.19 Het is duidelijk dat een verstandig of geïnformeerd persoon niet uit 
vrije wil om dergelijke verzekeringen kan hebben gevraagd.

Bovendien werd aangetoond dat slechts een onbeduidend aantal verzekeringen wordt geactiveerd.20  

Uit het eerdergenoemd onderzoek van de FSMA blijkt ‘dat verzekeraars slechts bij 0,24% van de 
lopende contracten een schadeclaim hebben vergoed in de periode 2011-2015.

16	 https://www.fsma.be/fr/news/enquete-sur-les-assurances-de-solde-restant-du-proposees-dans-le-cadre-de-credits-la
17	 Het	vergoeden	van	de	kredietbemiddelaar	(verkoper)	op	basis	van	het	toegekende	kredietbedrag	is	in	strijd	met	artikel	VII.	144	van	het	WER,	

dat	bepaalt	dat	de	vergoeding	van	de	bemiddelaar	zodanig	moet	worden	bepaald	dat	belangenconflicten worden vermeden. Het mag geen 
afbreuk doen aan de adviesplicht van de bemiddelaar, het vermogen om de belangen van de consument zo goed mogelijk te dienen 
en, in het bijzonder, mag de vergoeding niet afhangen van verkoopdoelstellingen.

18	 Je	kan	de	reportage	bekijken	op	de	website	van	de	Dag	Zonder	Krediet	www.journeesanscredit.be
19	 Artikel	VII.75	van	het	Wetboek	van	economisch	recht	en	artikel	277,	§1,	van	de	wet	van	4	april	2014	betreffende	verzekeringen.
20	 https://www.fsma.be/fr/news/enquete-sur-les-assurances-de-solde-restant-du-proposees-dans-le-cadre-de-credits-la
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Gedurende deze periode ontvingen de onderzochte ondernemingen een gemiddelde jaarlijkse 
premie van zo’n 65 miljoen euro per jaar. Slechts 12% van dit bedrag werd gebruikt voor de betaling 
van schadevergoedingen. Bij één verzekeraar bedroeg het percentage slechts 1,16%, bij andere 
verzekeraars bijna 20%.’

De reden hiervoor is dat de voorwaarden in de verzekeringsovereenkomst waaraan een situatie 
moet voldoen voordat de verzekeraar zal ingrijpen, te veeleisend zijn. Er moeten op zeer korte 
termijn heel wat stappen worden overlopen, waardoor de verzekeringsinterventie regelmatig wordt 
verhinderd, hoewel wel aan de voorwaarden voor een dergelijke interventie wordt voldaan.

•	 Deze verzekeringen zijn zeer duur voor de consument 

Verzekeringen zijn niet gratis. In de praktijk stellen we vast dat bij een hergroeperingskrediet de 
totale kosten van het krediet verder oplopen door de nieuwe verzekering die eraan is verbonden, 
zogenaamd op verzoek van de consument, terwijl dit vaak niet het geval is. 

Bovendien wordt in het kader van een hergroeperingskrediet de schuldsaldoverzekering vaak be-
taald als eenmalige premie, die rechtstreeks bij het kredietbedrag wordt opgeteld. Wanneer een 
hergroeperingskrediet wordt uitgevoerd om andere kredieten terug te betalen, kan er een overlap-
ping ontstaan. Als een van de vorige kredieten werd gecombineerd met een verzekering net zoals 
het nieuwe krediet, zullen de twee verzekeringen elkaar overlappen als de eerste werd berekend 
met één enkele premie. 

De consument die zijn vorige krediet terugbetaalt, moet in principe het deel van de verzekering dat 
hij heeft betaald, maar waarvan hij niet heeft kunnen profiteren, terugkrijgen. In principe moet dat 
bedrag worden terugbetaald, rekening houdend met de looptijd van het reeds verstreken krediet en 
de resterende looptijd indien het contract niet vooraf werd terugbetaald. 

In onze dossiers merken we echter op dat deze premies nooit worden terugbetaald en dat de consu-
ment dan tweemaal betaalt voor dezelfde risicodekking (die hij misschien zelfs niet eens had gewild).

Dit is duidelijk niet correct.



AANBEVELINGEN

Voor de duidelijkheid, en om een einde te maken aan de vastgestelde misbruiken, 
pleiten we voor een totale, reële en transparante kostprijs. Daarvoor moet de wet 
duidelijk de voorwaarden bepalen voor wanneer het afsluiten van verzekeringen als 
verplicht kan worden beschouwd.

- Een verzekering zou verplicht moeten zijn en de kosten van de verzekeringspremie dus opge-
nomen in het JKP, wanneer het verzekeringscontract wordt afgesloten bij een verzekerings-
maatschappij die met de kredietgever is verbonden21 (bijvoorbeeld Beobank en North Europe Life 
Belgium - Nelb (voorheen Citibank en Citilife - Nelb is de Belgische dochteronderneming voor le-
vensverzekeringen van de groep Crédit Mutuel Nord Europe, waar Beobank deel van uitmaakt22). 

- Zo pleit het platform Dag Zonder Krediet voor de toevoeging van een alinea 3 aan artikel 
VII.87, lid 1 van het Wetboek van Economisch Recht. Deze alinea zou luiden: ‘Wanneer de 
kredietovereenkomst gepaard gaat met het sluiten van een schuldsaldoverzekering die het 
overlijdensrisico dekt, van een verzekering werkverlies, ziekte of arbeidsongeschiktheid, te-
neinde de terugbetaling van het krediet te waarborgen, en dat deze overeenkomst wordt 
gesloten met een met de kredietgever, kredietbemiddelaar of kredietverzekeraar verbonden 
onderneming, dan moeten de desbetreffende kosten opgenomen worden in de totale kost-
prijs van het krediet. 

- Het platform Dag Zonder Krediet pleit ook voor het bepalen van bindende regels in goed ver-
trouwen en tot het opleggen van een grotere adviesplicht aan kredietbemiddelaars en kre-
dietverstrekkers die verzekeringen verstrekken in combinatie met een kredietovereenkomst, 
alsook tot de bepaling van specifieke sancties wanneer deze regels of de adviesplicht niet wor-
den gerespecteerd. Daarom stellen wij voor om artikel VII.70, §1 al. 3 van het Wetboek van 
economisch recht aan te vullen, waarin wordt bepaald dat: De kredietgever en de krediet-
bemiddelaar treden bij het opstellen van kredietproducten of bij het toekennen van, bij het 
bemiddelen bij of bij het verlenen van adviesdiensten inzake krediet en, in voorkomend geval, 
bij nevendiensten aan consumenten, of bij het uitvoeren van een kredietovereenkomst, op 
een eerlijke, billijke, transparante en professionele wijze op, rekening houdend met de re-
chten en belangen van de consument. , , De activiteiten met betrekking tot de toekenning, 
bemiddeling of verlening van adviesdiensten aangaande kredietverstrekking of, in voorko-
mend geval, nevendiensten, worden gebaseerd op informatie over de omstandigheden van 
de consument en elke specifieke eis die de consument heeft medegedeeld, en op redelijke 
veronderstellingen aangaande de risico's gerelateerd aan de situatie van de consument ge-
durende de looptijd van de kredietovereenkomst. (...), , Dit houdt onder meer in dat de regels 
en de adviesplicht over verzekeringen in combinatie met een kredietovereenkomst worden 
verduidelijkt en dat in geval van inbreuken sancties worden toegepast zoals voorzien in het 
Wetboek van economisch recht. , , Overeenkomstig de regels inzake informatieverstrekking, 

21	 Zie	de	definitie	die	wordt	voorgesteld	in	de	richtlijn	betreffende	verzekeringsdistributie	(of	Insurance	Distribution	Directive,	IDD),	die	sinds	fe-
bruari	2018	van	toepassing	is:	artikel	19	a) of hij een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of van het 
kapitaal van een bepaalde verzekeringsonderneming bezit; b) of een bepaalde verzekeringsonderneming of een bepaalde moedermaatschap-
pij van een verzekeringsonderneming een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10 % of meer van de stemrechten of van het kapitaal 
van de verzekeringstussenpersoon bezit;	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0097&from=FR

22	 Uit	de	jaarrekening	van	2016,	gepubliceerd	door	de	NBB	Balanscentrale,	blijkt	dat	93%	van	de	verzekeringen	van	Nelb	leningen	van	Beobank	
garanderen	(blz.	67).	Daarnaast	betaalde	Nelb	bijna	30	miljoen	euro	commissie	aan	Beobank	(kredietgever)	en	kredietbemiddelaars	(de	Beo-
bank-agentschappen)	voor	een	totaal	van	53	miljoen	euro	premies	(blz.	38).
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transparantie en adviesplicht die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende verzekeringsdistri-
butie van 22 februari 201623, moet dit artikel ten minste voorzien in het volgende:

o De consument moet voor het sluiten van de overeenkomst (en dit moet kunnen bewezen wor-
den) op een correcte, duidelijke en niet-misleidende manier geïnformeerd worden over de exacte 
grenzen van de verzekering, waaronder over de gedekte risico's en situaties en de voorwaarden 
voordat de verzekering in werking treedt.

o De verzekering mag enkel worden aangeboden na een persoonlijke analyse van de behoeften van 
de consument en moet ook aan deze behoeften worden aangepast. 

o Het is de kredietgever of kredietbemiddelaar verboden om de consument een verzekering te laten 
ondertekenen waarvan de toepassingsvoorwaarden op het moment van sluiting van de overeen-
komst onmogelijk of onwaarschijnlijk zijn (met andere woorden, wanneer het risico op het mo-
ment van sluiting van de overeenkomst nog niet bestaat of zich reeds heeft voorgedaan). Dit houdt 
met name in dat de kredietgever of kredietbemiddelaar geen verzekering bij verlies van werk kan 
laten afsluiten door een werkloos persoon of een arbeidsongeschiktheidsverzekering door een per-
soon die zich op het moment van het sluiten van het contract reeds in een situatie van arbeid-
songeschiktheid bevindt.

o De interventieregels voor de verzekering moeten duidelijk worden uitgelegd in begrijpelijke taal. Ge-
zien de moeilijke omstandigheden waarin deze zich voordoen, mogen ze geen overdreven maatre-
gelen of een te korte termijn omvatten.    

- Wanneer de bijhorende verzekering wordt afgesloten op hetzelfde tijdstip als de kredieto-
vereenkomst, of bij een verzekeraar die tot dezelfde groep behoort als de kredietgever of 
kredietbemiddelaar of verbonden is met een van hen, of bij de kredietgever of kredietbe-
middelaar die de consument heeft laten ondertekenen, zal de niet-naleving van dit artikel 
leiden tot de sancties voorzien in artikel VII.196 van het Wetboek van economisch recht.

- De bewijslast dat de consument vrije keuze had bij het afsluiten van een verzekeringsove-
reenkomst verbonden aan een consumentenkredietovereenkomst, moet gedragen worden 
door de professional. Deze laatste moet kunnen aantonen dat hij de kredietnemer voldoende 
uitleg heeft gegeven over de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Bovendien 
moet de kredietnemer zelf op het contract schrijven dat hij het facultatieve karakter van de 
verzekering goed heeft begrepen, maar deze toch heeft aangevraagd.

- Het platform Dag Zonder Krediet pleit voor de invoering van een automatisch terugbeta-
lingssysteem van eenmalige premies voor kredietverzekering bij de beëindiging van het 
krediet, in verhouding met de werkelijke duur van het krediet.

Merk op dat deze voorstellen in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving, en meer in het 
bijzonder met de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, zoals hierboven reeds aange-
haald in punt 1 (strijd tegen leuren) en de eerdergenoemde richtlijn betreffende verzekeringsdistri-
butie (Insurance Distribution Directive, IDD). 

Uit artikel 3, lid 9 van de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken blijkt immers dat de lids-
taten strengere of restrictievere nationale regels kunnen implementeren voor financiële diensten en 
meer in het bijzonder voor verzekeringsproducten.24,25

23	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0097&from=FR
24	 Arrest	van	18	juli	2013	in	zaak	C	265/12,	Citroën	Belux	NV/Federatie	voor	Verzekerings-	en	Financiële	Tussenpersonen	(FvF):	In	de	zaak	Ci-

troën	Belux	oordeelde	het	Hof	dat	de	lidstaten	een	algemeen	verbod	mogen	implementeren	op	gezamenlijke	aanbiedingen	aan	consumenten	
waarvan	ten	minste	één	van	de	elementen	een	financiële	dienst	is.	In	deze	zaak	omvatte	het	gezamenlijke	aanbod	van	Citroën	zes	maanden	
gratis	omniumverzekering	bij	de	aankoop	van	een	nieuwe	Citroënwagen.

25	 Arrest	in	zaak	C	265/12,	punt	25.	Het	Hof	heeft	daarnaast	verduidelijkt	dat	artikel	3,	lid	9:	‘Het beperkt derhalve niet de mate waarin de natio-
nale regels op dit punt strenger mogen zijn, en bevat geen criteria voor de mate waarin die diensten complex moeten zijn of risico’s moeten 
inhouden, willen de lidstaten deze diensten aan strengere regels onderwerpen.’
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5   Halt aan de nadelige gevolgen van de 
nulstellingstermijn

Sinds 200426 moet de kredietverstrekker een nulstellingstermijn opnemen in contracten voor kredietope-
ningen van onbeperkte termijn of langer dan vijf jaar. 

Aan het einde van deze periode is de consument verplicht om zijn totale schuld terug te betalen 
voordat hij opnieuw geld kan opnemen. 

Deze periode varieert afhankelijk van het soort krediet, de terugbetalingsregeling en het kredietbe-
drag met een maximumtermijn van 60 maanden (5 jaar).27 

Het doel van deze nulstellingstermijn is om de consument te dwingen om binnen een bepaalde pe-
riode weer financieel overeind te komen en zo een levenslange schuldenlast te vermijden.

Daarom heeft het platform Dag Zonder Krediet deze maatregel altijd gesteund. 

In onze schuldbemiddelingsdossiers zien we echter vaak dat consumenten die aan het einde van de 
nulstellingstermijn niet in staat zijn om de gevraagde terugbetaling uit te voeren erg gehaast een 
nieuwe lening aangaan om de vorige terug te betalen. 

Merk op dat de consument slechts twee maanden voor het verstrijken van de nulstellingstermijn op 
de hoogte wordt gebracht. 

Wij vinden dit veel te kort!

Vooral aangezien de minimale maandelijkse aflossingen bij een kredietopening, de consument vaak 
niet in staat zullen stellen om alle geleende bedragen terug te betalen binnen de nulstellingstermijn 
(vooral als de consument het maximum van zijn beschikbare reserve leent, als hij regelmatig zijn 
kaart gebruikt en regelmatig nieuwe bedragen leent). 

Daarom vestigden we reeds in 2007 en 2013 de aandacht op het feit dat deze periode van twee 
maanden te kort is om effectief te zijn28. 

Om de oorspronkelijke doelstelling van de nulstellingstermijn te bereiken, zoals voorzien door de 
wetgever, namelijk de consument te verplichten om voldoende regelmatige betalingen te ver-
richten en overmatige schuldenlast te vermijden, is het dus van essentieel belang dat de consu-
ment beter wordt geïnformeerd over de nakende vervaldag en de risico's in geval van niet-betaling, 
alsook over de mogelijkheid om zijn krediet sneller terug te betalen.

26	 Art	VII.95	§2	van	het	WER
27	 KB	van	24	september	2006
28	 Bekijk	onze	aanbevelingen	op	de	website.	www.journeesanscredit.be
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De consument duidelijk informeren over de gevolgen van de nulstellingstermijn bij de 
toekenning van een kredietopening, ongeacht waar de overeenkomst werd afgesloten  

Wij pleiten ervoor dat de gevolgen van de nulstellingstermijn duidelijk aan de consument worden 
meegedeeld bij het afsluiten van een kredietopening, ongeacht de locatie waar de overeenkomst 
wordt gesloten, in tegenstelling tot wat momenteel is bepaald (nu is dit enkel het geval wanneer het 
krediet buiten het bedrijf of op afstand wordt gesloten). 
Dit impliceert de wijziging van artikel VII.74 van het Wetboek van economisch recht als volgt: 
Art. VII.74. [1 De lidstaten zien erop toe dat de kredietgevers en, in voorkomend geval, de kredietbe-
middelaars de consument een passende toelichting verstrekken om hem in staat te stellen te beoor-
delen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt, 
zo nodig door de ingevolge lid 1 te verstrekken precontractuele informatie, de voornaamste kenmer-
ken van de voorgestelde producten en de specifieke gevolgen hiervan voor de consument toe te 
lichten, met inbegrip van de gevolgen indien de consument niet betaalt.
Indien een kredietopening wordt voorgesteld op een verkooppunt buiten de onderneming van de 
kredietgever of op afstand wordt een passende toelichting verstrekt door de kredietgever of desge-
vallend door de kredietbemiddelaar met betrekking tot de voor - en nadelen tussen deze kredietsoort 
en de verkoop - of lening op afbetaling aangegaan voor hetzelfde kredietbedrag, indien deze krediet-
soorten worden aangeboden door de kredietgever of de kredietbemiddelaar. Deze toelichting heeft 
onder meer betrekking op de aflossing van het kapitaal, de aanrekening van interesten, de maximale 
jaarlijkse kostenpercentages, de nulstellingstermijn en de eisbaarheid van het verschuldigd saldo in 
geval van eenzijdige opzegging bedoeld in artikel VII. 98, § 1, tweede lid.]

Deze informatie herhalen op maandelijkse overzichten en bij alle communicatie van 
de kredietgever naar de consument (afrekeningen, herinneringen, aanmaningen, 
ingebrekestellingen)

Wij pleiten er ook voor dat deze informatie meerdere malen wordt herhaald (en niet pas twee maan-
den voor het verstrijken van de nulstellingstermijn): op de maandelijkse overzichten en bij elke com-
municatie van de kredietgever aan de consument (afrekeningen, aanmaningen, ingebrekestellingen). 
Telkens wanneer wordt herinnerd aan de nulstellingstermijn moet de volgende tekst worden gebruikt:
« Op dit moment moet u nog een totaal van ... euro terugbetalen. In overeenstemming met de wettelijk 
voorziene nulstellingstermijn moet dit bedrag worden terugbetaald voor ... Anders moeten wij extra 
rente en kosten aanrekenen voor het niet-betalen, alsook uw krediet opschorten en beëindigen. In dit 
geval wordt u opgenomen in de databank van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Om deze 
situatie te vermijden, moet u een minimum van ... euro per maand terugbetalen tot de datum van ... 
zonder opnieuw te lenen! Als u in financiële moeilijkheden verkeert, kunt u altijd beroep doen op een 
schuldbemiddelingsdienst. »
Dit impliceert de wijziging van artikel VII.99 van het Wetboek van economisch recht als volgt: : 
Art. VII.99. § 1. Bij iedere kredietopening wordt de consument regelmatig op de hoogte gebracht met 
een rekeningafschrift op een duurzame drager van de volgende informatie :
§ 3. Voor kredietopeningen waarop de nulstellingsperiode van toepassing is, wordt de volgende 
mededeling toegevoegd aan het rekeningoverzicht en aan elke mogelijke communicatie van de 
kredietgever aan de consument: «  Op dit moment moet u nog een totaal van ... euro terugbetalen. 
In overeenstemming met de wettelijk voorziene nulstellingstermijn moet dit bedrag worden terugbe-
taald voor ... Anders moeten wij extra rente en kosten aanrekenen voor het niet-betalen, alsook uw 
krediet opschorten en beëindigen. In dit geval wordt u opgenomen in de database van de Centrale 
voor kredieten aan particulieren. Om deze situatie te vermijden, moet u een minimum van ... euro 
per maand terugbetalen tot de datum van ... zonder opnieuw te lenen! »
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6   Verbeteren van de informatie die is geregistreerd , in 
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 

De tools die momenteel beschikbaar zijn in België (de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en 
het Centraal Bestand van Beslagberichten) zijn voor kredietverstrekkers een bron van informatie van 
ongeëvenaarde kwaliteit en volledigheid. 

Zonder de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te willen omvormen tot een echte zwarte lijst29, 
pleit het platform al enkele jaren voor een verbetering van de centrale en een beter gebruik ervan om:

•	 de werkelijke schuldenlast van de potentiële kredietnemer nauwkeurig te kunnen bepalen;
•	 de hergroepering en herfinanciering van kredieten op te volgen;
•	 kredietbemiddelaars op te volgen.

1.1. Het doel van het krediet registreren

Ondanks de risico's verbonden aan de terugkoop of hergroepering van een krediet wordt hierover 
geen statistische informatie opgeslagen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). 

Artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 bepaalt dat de vervroegde beëindiging van 
een kredietovereenkomst moet worden gemeld aan de CKP nadat het verschuldigde bedrag werd 
terugbetaald. Deze informatie is echter niet voldoende om met zekerheid vast te stellen of het een 
hergroepering of een terugkoop van kredieten betrof.

De wet bepaalt ook dat de kredietgever verplicht is om aan de consument te vragen wat het doel 
van het krediet is en dit te vermelden in de kredietvragenlijst30. Dit is een essentieel onderdeel van de 
adviesplicht van de kredietgever, aangezien de kredietgever en kredietbemiddelaar verplicht zijn om het 
meest geschikte krediettype en -bedrag te zoeken, rekening houdend met het doel van het krediet31. 

Maar vaak zien we in de schuldbemiddelingsdossiers dat:
•	 het vermelde doel te vaag (bv. behoeften van het huishouden) of onjuist is (bv. het vermelde 

doel is ‘kasbehoeften’ terwijl het duidelijk een hergroeperingskrediet is);
•	 de keuze van het krediet niet altijd is aangepast aan het doel van het krediet of de financiële 

situatie van de consument;
•	 het toegekende bedrag hoger is dan het door de consument gevraagde bedrag.

Aanbeveling:
Wij zijn van mening dat het doel van het krediet en in het bijzonder de informatie of het een terug-
koop of hergroepering van een krediet betreft (of zelfs een verhoging van de beschikbare reserve in 
het geval van een kredietopening), systematisch door de kredietverstrekkers moet worden aange-
vuld en bij de CKP worden geregistreerd. 
In dit geval wordt het doel van het krediet toegevoegd aan artikel 2, §1 van het koninklijk besluit 
van 23 maart 2017 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, waarin wordt bepaald 
welke gegevens moeten worden opgeslagen in de Centrale voor kredieten aan particulieren.

29	 Raadpleeg	ons	gedetailleerde	standpunt	tegen	de	uitbreiding	van	de	Centrale	voor	kredieten	aan	particulieren	tot	een	soort	‘schuldencentrum’	
waar	alle	andere	schulden	worden	verzameld	(onbetaalde	energierekeningen,	ziekenhuisrekeningen,	telefoonrekeningen,	huurachterstanden,	
...)	op	de	website	www.journeesanscredit.be

30	 Art.VII.69	§2	WER
31	 Art	VII.75	WER



1.2. De tussenkomst van een kredietbemiddelaar, makelaar of verzekeringsagent registreren

Dit is erg belangrijk. Aangezien kredietbemiddelaars een sleutelrol spelen bij het commercialiseren 
van bepaalde soorten kredieten en gezien het zorgwekkende percentage van wanbetalingen32, vin-
den wij het van essentieel belang en hoognodig om meer controle uit te oefenen op alle agenten 
en kredietbemiddelaars (makelaars, verkopers, supermarkten die krediet aanbieden) zodat zij ve-
rantwoordelijk omgaan met het verstrekken van kredieten. Op dit moment is hierover geen infor-
matie beschikbaar in de Centrale, aangezien deze enkel de kredietgever registreert. De wet verplicht 
reeds de vermelding van de kredietbemiddelaar in de overeenkomst. Wij zijn van mening dat deze 
belangrijke informatie ook in de CKP moet worden opgeslagen.
Deze informatie zou het mogelijk maken om:

•	 na te gaan of de tussenkomst van de kredietbemiddelaar het risico van wanbetaling verlaagt 
of net verhoogt;

•	 onverantwoordelijke professionals te identificeren;
•	 de verantwoordelijkheid van de sector te vergroten.

Dit impliceert de volgende wijziging van artikel 2, §1, 4° van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 
betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, dat bepaalt dat de volgende gegevens 
moeten worden opgenomen in de Centrale voor kredieten aan particulieren: de naam en het adres 
van de kredietgever en, in voorkomend geval van de overnemer of van de kredietverzekeraar en van 
de kredietbemiddelaar;

1.3. Bijhouden van de geschiedenis van de toegekende contracten

Het kan voor statistische doeleinden nuttig zijn om in de CKP, naast het doel van het krediet, ook een 
overzicht bij te houden van de verschillende contracten die door de tijd zijn toegekend, zelfs nadat deze 
werden terugbetaald (zoals kredietverstrekker, kredietbemiddelaar, datum en toegekende bedragen). 
Dit is interessante informatie voor kredietverstrekkers in het kader van de kredietwaardigheidsanalyse 
van consumenten omdat het de aandacht kan vestigen op risicovol gedrag. Het is eveneens nuttig 
voor onderzoekers of overheden die geïnteresseerd zijn in kredietactiviteiten of in het voorkomen van 
overmatige schuldenlast. Door het registreren van deze gegevens in het CKP zouden gebruikelijke on-
verantwoordelijke praktijken onder de aandacht kunnen gebracht worden.

Voorbeelden:
•	 Toekennen van een nieuwe lening om de vorige af te lossen (terugkoop - hergroepering van 

kredieten) aan personen die al in betalingsmoeilijkheden verkeren bij dezelfde kredietgever;
•	 Verhoging van de reserve van een kredietopening (wat de ondertekening van een nieuwe 

kredietovereenkomst impliceert) voor personen die al in betalingsproblemen verkeren bij 
dezelfde kredietgever;

•	 Toekennen van een krediet tijdens de nulstellingstermijn: de consument is niet in staat om 
het volledige uitstaande bedrag in één keer terug te betalen en krijgt een nieuwe lening 
aangeboden die de vorige terugbetaalt.

Dit impliceert de volgende wijziging aan de bewaartermijnen van gegevens zoals voorzien in artikel 
4, § 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Par-
ticulieren, om ook voor statistische doeleinden gegevens over vervroegde aflossingen op te slaan: 
Met het oog op de verwerking voor de doeleinden bedoeld in artikel VII.153, § 4 WER kan de Bank 
de gegevens bedoeld in artikel 2 en artikel 3 voor langere duur bewaren, na codering wat betreft de 
persoonsgegevens.

32	 NBB,	Centrale	voor	Kredieten	aan	Particulieren,	Working	Paper	document	nr.	78	-	blz.	16	e.v.	beschikbaar	op	de	website	van	de	NBB:	https://
www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp78nl.pdf
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• Wij zijn van mening dat het doel van het krediet en in het bijzonder de infor-
matie of het een terugkoop of hergroepering van een krediet betreft (of zelfs 
een verhoging van de beschikbare reserve in het geval van een kredietopening), 
systematisch door de kredietverstrekkers moet worden aangevuld en bij de CKP 
worden geregistreerd. 

In dit geval wordt het doel van het krediet toegevoegd aan artikel 2, §1 van het koninklijk 
besluit van 23 maart 2017 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, waarin 
wordt bepaald welke gegevens moeten worden opgeslagen in de Centrale voor kredieten aan 
particulieren.

• De wet verplicht reeds de vermelding van de kredietbemiddelaar in de overeen-
komst. Wij zijn van mening dat deze belangrijke informatie ook in de CKP moet 
worden opgeslagen.

       Deze informatie zou het mogelijk maken om:
	− na te gaan of de tussenkomst van de kredietbemiddelaar het risico van wanbetaling verlaagt 

of net verhoogt;

	− onverantwoordelijke professionals te identificeren;

	− de verantwoordelijkheid van de sector te vergroten.

Dit impliceert de volgende wijziging van artikel 2, §1, 4° van het koninklijk besluit van 23 maart 
2017 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, dat bepaalt dat de volgende ge-
gevens moeten worden opgenomen in de Centrale voor kredieten aan particulieren: de naam 
en het adres van de kredietgever en, in voorkomend geval van de overnemer of van de krediet-
verzekeraar en van de kredietbemiddelaar.

• Door het registreren van geschiedenis van de toegekende contracten in het CKP 
zouden gebruikelijke onverantwoordelijke praktijken onder de aandacht kunnen 
gebracht worden. 

Dit impliceert de volgende wijziging aan de bewaartermijnen van gegevens zoals voorzien in ar-
tikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 betreffende de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren, om ook voor statistische doeleinden gegevens over vervroegde aflossingen op 
te slaan: Met het oog op de verwerking voor de doeleinden bedoeld in artikel VII.153, § 4 WER 
kan de Bank de gegevens bedoeld in artikel 2 en artikel 3 voor langere duur bewaren, na codering 
wat betreft de persoonsgegevens.
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Met de term ‘bankkosten’ verwijzen we enkel naar de prijs van de diensten en betaalmogelijkhe-
den die door de banken worden aangeboden33.

Voor dit verslag baseerden we ons op de gegevens van de banken BELFIUS, BEOBANK en BNP Pa-
ribas Fortis34.

De juridische basis van deze materie is te vinden in boek VII van het Wetboek van economisch 
recht, betreffende betalings- en kredietdiensten.

1   Meer transparantie

Zogenaamde bankkosten omvatten onder meer de kosten verbonden aan een zichtrekening (maan-
delijkse forfaitaire bijdrage), een kredietkaart, bankafschriften of een internationale overschrij- 
ving, maar ook boetes voor het overschrijden van het aantal toegestane transacties, enz. 

Banken zijn wettelijk verplicht35 om hun tarieven (informatiedocument betreffende de vergoedin-
gen met bijhorende woordenlijst) gratis ter beschikking te stellen van de consument (op een duur-
zame drager, d.w.z. op papier in de filialen en online op hun websites36). Bovendien moeten zij hun 
klanten gratis en jaarlijks informeren over hun tarieven en een overzicht voorzien van alle kosten 
die zij maken. Deze informatie moet aan de klant worden doorgegeven via een communicatiekanaal 
dat wordt afgesproken met de consument; vaak zijn dit de rekeningafschriften37. Bovendien kan de 
consument gratis een papieren overzicht aanvragen.

Een wet van 22 december 201738 heeft onlangs het nuttige hoofdstuk 1/1 toegevoegd aan het Boek 
VII van het Wetboek van economisch recht over de ‘Vergelijkbaarheid van de in verband met be-
taalrekeningen aangerekende vergoedingen’. Dit hoofdstuk omvat een reeks verplichtingen voor de 
betalingsdienstaanbieder om de consument te informeren over de geldende tarieven en om de ver-
gelijkbaarheid van de vergoedingen in verband met bankrekeningen te verbeteren.

De exacte vorm en inhoud van het informatiedocument en de woordenlijst moet nog worden be-
paald in een koninklijk besluit, maar de wet verduidelijkt reeds dat alleen de diensten die de hoogste 
kosten genereren, en die als het meest representatief worden beschouwd, worden gedekt. Het is 
onduidelijk op welke statistieken de wetgever zich hiervoor zal baseren.

Ten slotte is de FSMA verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een website die de kosten van deze 
diensten met de hoogste kosten vergelijkt39.

In dit stadium en in de tussentijd is het echter nog steeds moeilijk om een duidelijk beeld te vormen 
van de prijs van de bankkosten in België.

Omdat bankinstellingen verschillende tariferingsmethoden hanteren en ook heel wat verschillende 
formules aanbieden, kunnen de kosten onmogelijk vergeleken worden.

33	 Exclusief	kosten	in	geval	van	wanbetaling	en	de	kosten	betreffende	de	kredieten.
34	 	We	raadpleegden	de	actuele	tarieven,	die	van	kracht	zijn	sinds	20	augustus	2018.	Er	is	ook	een	private	website	waarop	een	vergelijking	wordt	

gemaakt	tussen	19	bankrekeningen	die	in	België	‘gratis’	worden	aangeboden:	https://www.comparatif-compte-bancaire.be/,,	geraadpleegd	op	
20	augustus	2018.	De	FOD	Economie	heeft	opdracht	gegeven	aan	Test-Aankoop	om	een	vergelijking	te	maken	van	de	prijzen	van	zichtreke-
ningen	naargelang	de	bankgewoontes	van	de	consument:	https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/module/zichtrekeningen-n759695/?lan-
dingpage,	geraadpleegd	op	20	augustus	2018.

35	 Artikel	VII.	4/1	WER.
36	 Het	WER	verduidelijkt	dat	de	tarieven	gemakkelijk,	onmiddellijk	en	doorlopend	te	raadplegen	moeten	zijn	op	een	voor	de	consument	duidelijk	

en	goed	zichtbare	plaats	in	de	kantoren	van	de	dienstverlener	of	op	de	website.
37	 Artikel	VII.	4/2	WER.
38	 B.S.,	12	januari	2018,	in	werking	sinds	1	februari	2018.
39	 Artikel	VII.4/4	WER.
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Sommige banken bieden meer dan tien verschillende zichtrekeningen aan, met weinig, gemiddelde 
of hoge kosten, met debetkaarten, met of zonder kredietkaart, of een prepaidkaart, vaak afhankelijk 
van de leeftijd van de klant.40 

Sommige rekeningen met lagere kosten, beperken het aantal manuele verrichtingen per overschri-
jving, andere laten enkel elektronische transacties toe.41 

Sommige instellingen rekenen nog steeds maandelijkse beheerskosten bovenop de gewone maan-
delijkse bijdrage42.

Wanneer men al deze kosten bij elkaar optelt, blijkt de factuur vaak erg gepeperd te zijn...

Sommige banken bieden ook zichtrekeningen aan zonder maandelijkse bijdragen43 (maandelijkse 
kosten van 0,00 euro), zogenaamde ‘gratis’ rekeningen. Maar zijn ze dat ook echt?

Bepaalde parallelle kosten zijn totaal niet transparant, zoals de kosten verbonden aan Visa-kaarten, 
verzekeringen gekoppeld aan een rekening, internationale overschrijvingen, ...

Hierdoor kan de consument heel gemakkelijk te maken krijgen met honderden euro's aan kosten per 
jaar, die rechtstreeks van zijn rekening worden afgeschreven, zonder dat hij er zich echt van bewust is!

« Vaak zijn de kosten afhankelijk van welke diensten de klant wenst. Consumenten die 
zich zorgen maken over de aangerekende kosten en die op zoek gaan naar de voordeligste 
zichtrekening, moeten eerst het aantal transacties dat ze per jaar uitvoeren uitrekenen en op 
basis daarvan de aanbiedingen van de verschillende banken uitpluizen.  »44

L'Echo45 geeft aan dat ‘de Europese Commissie in 2009 in haar verslag over bankkosten in de EU 
wees op de complexiteit van de tariferingsstructuren voor rekeningen, de verborgen kosten en de 
vaak onvolledige en ontransparante informatie.’ Het artikel vermeldt bovendien dat ‘Bijna een derde 
van de ondervraagde consumenten is niet in staat om verschillende aanbiedingen te vergelijken’. 

L'Echo toont ook aan dat de beschikbare cijfers over de toegepaste tarieven variëren per studie, wat 
aantoont hoe moeilijk het is om de informatie over de kosten te gebruiken voor vergelijkingsdoeleinden.

40	 Bijvoorbeeld	bij	de	zichtrekeningen	die	Belfius	aanbiedt	aan	de	tarieven	en	kosten	die	gelden	voor	particuliere	klanten,	van	kracht	sinds	25	mei	2018.
41	 Bijvoorbeeld	de	Belfius	Comfort-rekening	en	Belfius	Pulse	White-rekening.
42	 Bijvoorbeeld	bij	BNP	Paribas	Fortis	(tarieven	van	toepassing	sinds	6	april	2018).
43	 BEOBANK	biedt	zo	Advantage	Plus	aan	met	een	debetkaart,	waarvan	de	maandelijkse	forfaitaire	bijdrage	0,00	euro	bedraagt.	Bovendien	

betaalt	BEOBANK	maximaal	40	euro	per	jaar	terug	aan	haar	klanten	als	getrouwheidspremie	voor	betaalde	rekeningen,	onder	bepaalde	
voorwaarden	die	voornamelijk	verband	houden	met	de	toevoer	of	de	bewegingen	van	de	rekening.	Aangezien	de	jaarlijkse	vergoeding	voor	
deze	rekeningen	36	euro	bedraagt,	lijkt	dit	rendabel	voor	de	klanten.

44	 https://www.lecho.be/monargent/budget/Les-frais-bancaires-ne-cessent-d-augmenter/9993025,	geraadpleegd	op	17	augustus	2018.
45	 https://www.lecho.be/monargent/budget/Les-frais-bancaires-ne-cessent-d-augmenter/9993025,	geraadpleegd	op	17	augustus	2018.
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Om de consumenten beter te informeren over hun rechten, de tarieven en de voorwaarden die door 
de banken worden toegepast, moet het koninklijk besluit ter uitvoering van de hierboven vermelde 
wet van 22 december 2017:

•	 de banken verplichten om hun tarieven (het informatiedocument betreffende de vergoe-
dingen) te bepalen aan de hand van een gestandaardiseerd rooster dat identiek is voor alle 
bankinstellingen, zodat de consument de prijzen op een transparante manier kan vergelijken. 
Dit formulier moet ten minste de volgende diensten bevatten: 

- het beheer van de rekening 
- aanbod van een kaart/debetkaart/creditcard
- opname van contanten in euro met een debetkaart bij een geldautomaat van een an-

dere bank (binnen en buiten de eurozone)/opname van contanten in euro met een 
kredietkaart/opname van contanten in euro met een prepaidkaart (binnen en buiten 
de eurozone)/opname en storting van contanten in euro aan het loket

- papieren overschrijving in euro 
- communicatie en kopieën van de rekeningafschriften per post, aan het loket of on-

line (kosten per afschrift, verzendkosten)
- geweigerde overschrijvingen, betalingsopdrachten en domiciliëringen wegens een 

gebrek aan middelen
- internationale overschrijvingen
- vervanging van de kaartlezer in geval van verlies of diefstal 
- verzekeringen verbonden aan de rekeningen
- debetrentevoet

Dit formulier zou dan ook eerlijke concurrentie tussen bankinstellingen kunnen garanderen;

•	 een standaardformaat bepalen voor de vergoedingenstaat, zoals voorzien door de wetgever 
in overeenstemming met artikel 7 van de wet van 22 december 2017;

•	 het bankpersoneel verplichten om een gepersonaliseerde analyse van de behoeften van de 
consument uit te voeren, uiterlijk bij de opening van de zichtrekening om hem de rekening 
aan te bieden die het best bij zijn behoeften en financiële draagkracht past.

Recommandations JSC - Novembre 2018
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2   Strijd tegen de constante stijging van de bankkosten

Le Soir heeft vastgesteld dat de bankkosten de afgelopen vier jaar sterk zijn gestegen: zo’n 2 à 3% 
per jaar blijkt uit Le Soir46.

De geldende tarieven voor producten en diensten voor privégebruik zijn beschikbaar in de bankkan-
toren en kunnen online worden gedownload. 

Sinds de verlaging van de rentevoeten moesten de banken andere bronnen van inkomsten vinden, 
waaronder via de tarifering en via hogere bankkosten.

De bankkosten variëren sterk van bank tot bank.

De algemene conclusie is echter onverbiddelijk: de kosten voor zichtrekeningen zijn de laatste jaren 
drastisch gestegen. Hoewel ze afhankelijk zijn van de bank, zijn sommige (standaard)verrichtingen47 
erg duur. Denk bijvoorbeeld aan transacties in het filiaal, zoals geldopnames aan het loket, papieren 
overschrijvingen, overschrijvingen op bestellingen, stortingen van contant geld in het filiaal, of de-
bet- en kredietkaartdiensten (kaartvervanging, extra kaart).

Bovendien zijn het vaak kansarme personen die de hoogste prijs betalen omdat:

- zij geen toegang hebben tot het internet;
- zij geconfronteerd worden met kosten gelinkt aan armoede (kosten voor rekening-cou-

rantkredieten, onbetaalde domiciliëringen, enz.); 
- zij vaak een kopie van hun rekeningafschriften nodig hebben voor administratieve doelein-

den (verantwoording van hun budget voor sociale bijstand, enz.);
- ze vaker aan het loket om hulp moeten vragen;
- zij niet op de hoogte zijn van hun rechten of niet in staat om duidelijke verzoeken in te dienen 

(met name voor basisbankdiensten);
- …

Voor de banksector mag niet uit het oog worden verloren dat elke instelling haar prijzen naar eigen 
goeddunken bepaalt en dat het niet de bedoeling is dat de bankdienst gratis is. Het is en blijft een 
commerciële dienst. 

Recent werd er echter enige vooruitgang geboekt qua wetgeving:

•	 De wet van 19 juli 2018 betreffende betalingsdiensten, die op 9 augustus 2018 in werking 
is getreden, vermeldt bijvoorbeeld een aantal nieuwe bepalingen om consumenten die ge-
bruik maken van betalingsdiensten te beschermen. Deze wet bepaalt dat het bedrag dat de 
consument moet betalen in geval van verlies of diefstal van de bankkaart wordt verlaagd 
van € 150 naar € 50,00.

•	 De interbancaire dienst Bankswitching, waarmee elke consument gratis en automatisch 
kan overstappen naar een andere bank. Als een consument niet langer tevreden is met de 
diensten van zijn bank, kan hij deze nu gemakkelijker veranderen.

46	 http://www.lesoir.be/146006/article/2018-03-17/un-menage-belge-paie-en-moyenne-5160-euros-par-de-frais-bancaires,	consulté	le	17	août	
2018.

47	 Zie	bijvoorbeeld	de	‘Andere	verrichtingen’	van	het	Belfius-tarief	dat	van	kracht	ging	op	25	mei	2018.
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Het platform Dag Zonder Krediet vindt dat verdere stappen nodig zijn en pleit 
voor een plafonnering van de kosten van zichtrekeningen, naar het voorbeeld van 
Frankrijk. De Franse wetgeving legt bepaalde bankkosten en -incidenten aan banden: 
toegestane bankkredieten, weigering van cheques, weigering van overschrijvingen 
of opnames, communicatie van de bank, bankrekeningen in het rood.
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3   Betere toegang tot informatie voor kwetsbare 
personen

In 2017 onthulde Statbel dat 76% van de Belgische inwoners tussen 16 en 74 jaar oud die de voor-
bije drie maanden het internet hadden gebruikt48, dit had gedaan om een online bankdienst te ge-
bruiken. Het percentage daalt tot 56% voor mensen met een laag opleidingsniveau, en stijgt dan 
weer tot 88% voor mensen met een hoog opleidingsniveau.

Online bankieren is dus geen triviaal of uitzonderlijk fenomeen.

In een digitaal georiënteerde wereld waar zo goed als alles via de computer verloopt wordt de toe-
gang tot informatie veel ruimer (veel meer informatie beschikbaar) maar ook veel complexer (veel 
meer kanalen om informatie te zoeken). 

Deze evolutie kan gunstig zijn, maar is dat niet voor iedereen. De meest kwetsbaren onder ons (de 
laagopgeleiden, personen die leven in armoede of in financiële, psychologische of sociale onze-
kerheid) kunnen niet altijd werken met de IT-tool (als ze er al toegang toe hebben) en beschikken 
niet altijd over de vaardigheden om de complexe termen te begrijpen die gebruikt worden in de 
algemene voorwaarden van de banken.

Hoe kan men de geldende tarieven en informatie over bankrekeningen beschikbaar maken voor 
personen die soms problemen hebben met hun administratieve situatie of budget?

Sommige banken beweren dat alle informatie beschikbaar is op hun website of op de 
rekeningafschriften. Hoewel dit niet gelogen is, moet de consument natuurlijk wel toegang hebben 
tot het internet en de uittreksels, en moet hij de gebruikte taal begrijpen!

Volgens professionelen in de sociale begeleiding,  is het beheer van uittreksels voor mensen met 
tijdelijke of langdurige problemen een echte kopzorg,. De meeste ‘goedkopere’ rekeningen voorzien 
enkel elektronische afschriften, wat betekent dat klanten moeten gebruikmaken van internetbankie-
ren en de afschriften zelf moeten downloaden en afdrukken. Dat is niet voor elke klant mogelijk. Elke 
keer naar het filiaal gaan om daar de printers te gebruiken is niet veel makkelijker.

Als de afschriften per post worden verzonden betaalt de klant verzendkosten per envelop. Bij som-
mige rekeningen is deze dienst simpelweg niet beschikbaar49 (enkel via internetbankieren, geen mo-
gelijkheid om af te drukken in het filiaal). Indien deze klanten een papieren kopie wensen, moeten 
zij bijkomende variabele kosten betalen (bv. 10 euro per aanvraag bij BELFIUS en 12,10 euro per 
uittreksel bij BEOBANK). 

Indien deze personen geen beroep (meer) kunnen doen op de basisbankdiensten, wordt de toegang 
tot hun bankgegevens beperkt door hun financiële, technische en/of administratieve mogelijkhe-
den.

48	 Zie	het	onderdeel	16-	gebruik	van	de	basisbankdiensten	en/of	verkoop	van	goederen	of	diensten	via	het	internet	voor	privé-doeleinden	ge-
durende	de	laatste	3	maanden,	statistieken	van	TIC	bij	privé-personen,	stand	van	zake	2	maart	2018

49	 Belfius	Pulse	(White)	rekeningen.
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Het platform pleit voor een gelijke behandeling van alle consumenten wat betreft 
de toegang tot hun bankgegevens, ongeacht hun financiële middelen of sociale 
situatie. Onder een bepaald bedrag op de rekening moeten de banken de klanten 
dus rechtstreeks, eenvoudig en gratis toegang bieden tot hun rekeningafschriften, en 
ook in het filiaal gratis toegang bieden tot de vergelijkingswebsite die de FSMA zal 
ontwikkelen.
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4   Evaluatie, promotie en verbetering van de 
basisbankdiensten

De basisbankdienst wordt gereguleerd door hoofdstuk VIII van titel 3, Betalingsdiensten in het 
Wetboek van economisch recht. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een wet uit 200350 en heeft tot doel 
bancaire en sociale uitsluiting uit te roeien.

A priori richt deze dienst zich op mensen die vanwege hun financiële situatie (afgesloten rekening, 
geweigerde rekeningopening, enz.) niet meer dan één zichtrekening hebben. 

Eigenlijk heeft iedereen recht op basisbankdiensten.

Deze dienst geeft elke consument die legaal in een EU-lidstaat verblijft, recht op een reeks gega-
randeerde diensten bij elke kredietinstelling, namelijk:

Een zichtrekening, met of zonder debetkaart, om de volgende transacties uit te voeren:

•	 stortingen;
•	 geldopnames;
•	 overschrijvingen;
•	 betalingsopdrachten;
•	 domiciliëringen;
•	 het maken van betalingstransacties met een betaalkaart of een soortgelijk systeem;
•	 de beschikbaarheid van rekeningafschriften (elektronisch of op papier via de printers in de 

filialen).

De basisbankdienst is niet gratis. De bank kan vanaf 1 januari 2018 wettelijk aanspraak maken op 
een maximumbedrag van 15,76 euro (jaarlijks geïndexeerd). De kosten voor het openen, beheren en 
eventueel afsluiten van de zichtrekening en voor het raadplegen van rekeningafschriften zijn in de 
maximumprijs inbegrepen. Deze prijs omvat ook 36 manuele transacties (bv. een geldopname aan 
het loket). 

Normaal gesproken mag de bank geen aanvraag voor basisbankdiensten weigeren (behalve be-
paalde wettelijk gedefinieerde redenen). Evenmin kan de bank een basisbankdienst weigeren of 
beëindigen wanneer de ‘klant’ een procedure van collectieve schuldenregeling heeft lopen. 

Zoals echter in het jaarverslag 2014 van Ombudsfin51 staat, ‘om van de basisbankdienst te kunnen 
genieten, moet u er uitdrukkelijk om vragen’. Betekent dit dat als de consument niet op de hoogte is 
van het bestaan van een dergelijke dienst voordat hij een bank binnenkomt, hij hierover niet geïnfor-
meerd wordt en dus niet kan profiteren van de basisbankdienst? 

In de praktijk blijkt dat banken nooit basisbankdiensten aan hun klanten aanbieden of promoten. 

Voor online geopende rekeningen geldt hetzelfde.

Bovendien biedt de basisbankdienst, zoals de naam al aangeeft, een minimale dienstverlening. Als 
de consument speciale behoeften heeft die gerechtvaardigd worden door zijn financiële, sociale, 
professionele of medische situatie, zal hij een duurdere formule moeten kiezen.

50	 Wet	van	24	maart	2003	tot	oprichting	van	een	basisbankdienst,	M.B.,	15	mei	2003,	inmiddels	gewijzigd.
51	 Pagina	11.



Voor zover wij weten, is er geen recente en officiële evaluatie van de basisbankdienst, die op initiatief 
van de FOD Economie zou zijn uitgevoerd. We hebben geen precies beeld van wat elke bankinstelling 
in dit kader toepast. Sluiten de wettelijke bepalingen van de basisbankdienst nog steeds aan bij de 
huidige situatie en behoeften van de consument?52 

De wet op de basisbankdiensten verplicht banken om jaarlijks informatie over de rekeningen van 
de basisbankdienst te verstrekken aan de Ombudsdienst voor financiële diensten, Ombudsfin. Om-
budsfin geeft hierover ook bindende adviezen.

In 2017 werden 336 klachten ingediend over betalingen en betaalrekeningen, waarvan slechts 7 
over basisbankdiensten53. Bovendien kan worden vastgesteld dat het totale aantal geopende reke-
ningen is gemaximeerd op 8.454!

Deze cijfers tonen in feite aan hoe weinig de basisbankdienst gekend is bij het grote publiek.

52	 Zie	in	dit	verband	parlementaire	vraag	nr.	23794	van	mevrouw	Véronique	Caprasse	van	28	maart	2018,	die	kan	worden	geraadpleegd	op	
https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic860.pdf

53	 Bron:	Jaarverslag	2017	van	Ombudsfin.
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AANBEVELINGEN

Het platform pleit voor een systematische promotie van de basisbankdienst op 
initiatief van de bank (bijvoorbeeld in filialen, op websites), onafhankelijk van de 
controle van de voorwaarden voor toegang tot deze basisdienst.

Het platform vraagt ook een onafhankelijke evaluatie van het huidige systeem.

Het platform vraagt dat de wet betreffende basisbankdiensten de banken verplicht om een 
basisrekening aan te bieden, waarbij de volgende diensten volledig gratis zijn, op voorwaarde dat het 
gemiddelde maandelijkse bedrag van het saldo op de rekening een bepaald bedrag niet overschrijdt: 
beheer van de rekening, aanbod van een debetkaart, opname in euro's aan een geldautomaat, 
contante geldopname aan het loket, contante betaling aan het loket en een papieren overschrijving 
(steeds in euro). 

Deze basisrekening mag niet leiden tot extra kosten gelinkt met de financiële onzekerheid van de 
consument (er mogen bijvoorbeeld geen extra kosten zijn in verband voor geweigerde overschrijvin-
gen, betalingsopdrachten en domiciliëringen wegens een gebrek aan middelen, enz.). 
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OVERZICHT VAN DE 
AANBEVELINGEN

HERGROEPERINGSKREDIETEN: 

1. Strijden tegen leuren en ongewenste 
verzoeken die de meest kwetsbare 
consumenten aanzetten om steeds 
meer schulden te maken

2. Advertenties verbieden die de 
consument aanmoedigen om zijn 
geldreserve te gebruiken of een 
verhoging van de kredietlijn aan te 
vragen

3. De consument beter informeren over de 
kosten van een hergroeperingskrediet

4. Een einde maken aan het misbruik van 
schuldsaldoverzekeringen

5. Halt aan de nadelige gevolgen van de 
nulstellingstermijn

6. Verbeteren van de informatie die 
is geregistreerd in de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren

BANKKOSTEN EN 
BASISBANKDIENSTEN

1. Meer transparantie rond de tarieven
2. Strijd tegen de constante stijging van de 

bankkosten
3. Betere toegang tot informatie voor 

kwetsbare personen
4. Evaluatie, promotie en verbetering van 

de basisbankdiensten

HET PLATFORM 
DAG ZONDER KREDIET

Onderstaande aanbevelingen worden ondersteund 
door de 30 leden van het Platform Dag zonder 
krediet, dat sinds 2004 volgende doelstellingen 
nastreeft:

• Sensibilisering omtrent de gevaren van gemakke-
lijk krediet en agressieve of misleidende handels-
praktijken (via perscampagnes, acties op straat ...).

• Ontwikkeling van educatief materiaal voor de 
sensibilisering van de doelgroepen met wie de 
aangesloten verenigingen van het platform in 
contact staan.

• Formulering van aanbevelingen voor de beleids-
makers in functie van een betere bescherming van 
de consumenten en in het bijzonder van de meest 
kwetsbare onder hen.

VLAAMSE EN TWEETALIGE ORGANISATIES: 

Steunpunt Mens en Samenleving, Gezinsbond, Netwerk 
Tegen Armoede, Cebud (Centrum voor Budgetadvies 
en onderzoek), BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen, 
BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen, BudgetInZicht 
Zuid-West-Vlaanderen, BudgetInZicht Oost Vlaanderen, 
BudgetInZicht Halle-Vilvoorde, BudgetInZicht Brussel, 
BudgetInZicht Oost-Brabant, BudgetInZicht Boom-Meche-
len-Lier, BudgetInZicht Antwerpen, BudgetInZicht Kem-
pen, BudgetInZicht Limburg, Femma, Steunpunt voor de 
Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, ACV/Csc, ABVV/Fgtb. 

Coördinatie van de « Dag Zonder Krediet » in Vlaanderen:
Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)  
Min BERGHMANS - 0474/82.05.23 - www.samvzw.be

DAG 
ZONDER 
KREDIET

DZK


