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RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 april 2008
inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG
van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

nationale wetten tot omzetting van Richtlijn 87/102/EEG
blijkt namelijk dat de lidstaten wegens nationaal verschillende juridische en economische omstandigheden naast
Richtlijn 87/102/EEG een reeks verschillende instrumenten ter bescherming van de consument toepassen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,

(4)

De feitelijke en juridische situatie die uit deze nationale
verschillen resulteert, brengt in sommige gevallen concurrentieverstoringen tussen kredietgevers in de Gemeenschap mee en belemmeringen voor de interne markt schept
in het geval dat de lidstaten verschillende dwingende
bepalingen hebben vastgesteld die strenger zijn dan die van
Richtlijn 87/102/EEG. Hierdoor kan de consument slechts
in beperkte mate rechtstreeks van het geleidelijk toenemende aanbod van grensoverschrijdend consumentenkrediet gebruikmaken. Die verstoringen en beperkingen
kunnen op hun beurt de vraag naar goederen en diensten
beïnvloeden.

(5)

Gedurende de laatste jaren hebben de soorten krediet die de
consumenten aangeboden krijgen en gebruiken, een hele
ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn nieuwe kredietinstrumenten verschenen, die steeds meer worden gebruikt.
Daarom dienen de bestaande bepalingen te worden
gewijzigd en dient, voor zover nodig, het toepassingsgebied
daarvan te worden uitgebreid.

(6)

Overeenkomstig het Verdrag bestaat de interne markt uit
een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer
van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging
gewaarborgd zijn. De ontwikkeling van een doorzichtigere
en doelmatigere kredietmarkt in de ruimte zonder binnengrenzen is van wezenlijke betekenis voor de bevordering
van de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten.

(7)

Teneinde de totstandkoming van een goed functionerende
interne markt voor consumentenkrediet te vergemakkelijken, moet op een aantal kerngebieden een geharmoniseerd
communautair kader worden geschapen. Met toekomstgerichte communautaire voorschriften die aan toekomstige
kredietvormen kunnen worden aangepast en die de
lidstaten de nodige speelruimte laten bij de omzetting
daarvan, dient, met het oog op de gestage ontwikkeling van
de markt voor consumentenkrediet en de toenemende
mobiliteit van de Europese burger, een bijdrage te worden
geleverd aan een modern consumentenkrediet.

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In Richtlijn 87/102/EEG van de Raad van 22 december
1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het
consumentenkrediet (3) worden op communautair niveau
voorschriften vastgesteld inzake consumentenkredietovereenkomsten.
De Commissie heeft in 1995 een verslag uitgebracht over
de werking van Richtlijn 87/102/EEG en de betrokken
partijen uitgebreid geraadpleegd. In 1997 heeft de
Commissie een beknopt verslag van de reacties op het
verslag van 1995 gepresenteerd. In 1996 is een tweede
verslag uitgebracht over de werking van Richtlijn 87/102/
EEG.
Uit deze verslagen en raadplegingen blijkt dat de wetgevingen van de lidstaten inzake kredietverlening aan natuurlijke
personen in het algemeen en consumentenkrediet in het
bijzonder nog sterk uiteenlopen. Uit een analyse van de

(1) PB C 234 van 30.9.2003, blz. 1.
(2) Advies van het Europees Parlement van 20 april 2004 (PB C 104 E
van 30.4.2004, blz. 233), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 20 september 2007 (PB C 270 E van 13.11.2007, blz. 1) en
standpunt van het Europees Parlement van 16 januari 2008 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad), besluit van de Raad van
7 april 2008.
(3) PB L 42 van 12.2.1987, blz. 48. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 101
van 1.4.1998, blz. 17).
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Het is van belang dat de markt de consument voldoende
bescherming biedt teneinde diens vertrouwen niet te
schaden. Op die manier moet het vrije verkeer van
kredietaanbiedingen voor zowel kredietgevers als kredietnemers optimaal kunnen functioneren, met inachtneming
van de specifieke situaties in de afzonderlijke lidstaten.

Volledige harmonisatie is nodig om te waarborgen dat alle
consumenten in de Gemeenschap een hoog en gelijkwaardig niveau van bescherming van hun belangen
genieten en om een echte interne markt te creëren. Het
mag de lidstaten derhalve niet worden toegestaan andere
nationale bepalingen te handhaven of in te voeren dan er in
deze richtlijn zijn vastgelegd. Deze beperking moet echter
alleen gelden voor door deze richtlijn geharmoniseerde
bepalingen. Wanneer zulke geharmoniseerde bepalingen
niet bestaan, moeten de lidstaten de vrijheid houden om
nationale wetgeving te handhaven of in te voeren. Zo
kunnen de lidstaten bijvoorbeeld nationale bepalingen
handhaven of invoeren inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verkoper of de aanbieder van diensten en de
kredietgever. Een ander voorbeeld van deze mogelijkheid
voor de lidstaten is het handhaven of invoeren van
nationale bepalingen over het annuleren van een koop- of
dienstverleningsovereenkomst indien de consument
gebruikmaakt van zijn recht van herroeping van de
kredietovereenkomst. Op dit punt moet de lidstaten in
het geval van kredietovereenkomsten met onbepaalde
looptijd de mogelijkheid worden geboden om een
minimumtermijn vast te stellen tussen het moment waarop
de kredietgever om aflossing verzoekt en de dag waarop het
krediet moet worden afgelost.

(10) De in deze richtlijn vervatte definities bepalen het toepas-

singsgebied van de harmonisatie. De verplichting voor de
lidstaten om uitvoering te geven aan de bepalingen van
deze richtlijn dient derhalve te worden beperkt tot het
toepassingsgebied zoals dat door deze definities is
omschreven. Deze richtlijn mag de lidstaten evenwel niet
beletten de bepalingen van de richtlijn overeenkomstig het
Gemeenschapsrecht toe te passen op gebieden die niet
onder het toepassingsgebied ervan vallen. Derhalve kan een
lidstaat met betrekking tot kredietovereenkomsten die
buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen
nationale wetgeving handhaven of invoeren die overeenstemt met een aantal of alle bepalingen van de richtlijn,
bijvoorbeeld nationale wetgeving inzake kredietovereenkomsten die betrekking hebben op bedragen van minder
dan 200 EUR of van meer dan 75 000 EUR. Voorts kunnen
de lidstaten de bepalingen van deze richtlijn toepassen op
gelieerd krediet dat niet onder de definitie valt die deze
richtlijn geeft van een gelieerde kredietovereenkomst. Zo
kunnen de bepalingen over gelieerde kredietovereenkomsten worden toegepast op kredietovereenkomsten die
slechts gedeeltelijk dienen ter financiering van een contract
voor de levering van goederen of het verrichten van een
dienst.
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dergelijke kredietovereenkomsten zelf wettelijk kunnen
regelen ten aanzien van de aspecten die niet door deze
richtlijn geharmoniseerd zijn.
(12) Overeenkomsten voor het op continue basis verlenen van

diensten of voor de levering van gelijksoortige goederen,
waarbij de consument, zolang de diensten waren verricht,
c.q. de goederen worden geleverd, daarvoor in termijnen
betaalt, kunnen uit het oogpunt van de belangen van de
contractsluitende partijen en de voorwaarden en uitvoering
van de transacties sterk verschillen van de onder deze
richtlijn vallende kredietovereenkomsten. Daarom moet
duidelijk worden gesteld dat dergelijke overeenkomsten niet
beschouwd worden als kredietovereenkomsten in de zin
van deze richtlijn. Een voorbeeld van een dergelijke
overeenkomst is een verzekeringscontract waarbij de
premie in maandelijkse termijnen wordt voldaan.
(13) Deze richtlijn mag niet gelden voor bepaalde soorten

kredietovereenkomsten, zoals kredietkaarten met uitgestelde betaling (deferred debit cards), waarbij het krediet
binnen drie maanden dient terugbetaald te worden en
slechts onbeduidende kosten worden aangerekend.
(14) Kredietovereenkomsten die worden gewaarborgd door een

onroerend goed dienen buiten het toepassingsgebied van
deze richtlijn te blijven. Dit soort krediet heeft immers een
specifiek karakter. Kredietovereenkomsten die ten doel
hebben het verkrijgen of het behouden van eigendomsrechten op grond of op een bestaand of gepland gebouw te
financieren, moeten eveneens van het toepassingsgebied
van deze richtlijn worden uitgesloten. Kredietovereenkomsten mogen echter niet van het toepassingsgebied van deze
richtlijn worden uitgesloten louter omdat zij ten doel
hebben een bestaand gebouw te renoveren of de waarde
ervan te verhogen.
(15) De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing

ongeacht of de kredietgever een natuurlijk of een rechtspersoon is. Deze richtlijn doet echter geen afbreuk aan het
recht van de lidstaten om, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht, het verschaffen van krediet aan consumenten
uitsluitend tot rechtspersonen of bepaalde rechtspersonen
te beperken.
(16) Sommige bepalingen van deze richtlijn moeten gelden voor

natuurlijke en rechtspersonen (kredietbemiddelaars) die in
het kader van hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten tegen
vergoeding kredietovereenkomsten aan consumenten voorstellen of aanbieden, consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van kredietovereenkomsten of namens
de kredietgever kredietovereenkomsten sluiten met consumenten. Organisaties die toestaan dat hun identiteit
wordt gebruikt voor het aanprijzen van kredietproducten,
zoals kredietkaarten, en die deze producten ook aan hun
leden mogen aanbevelen, moeten voor de toepassing van
deze richtlijn niet als kredietbemiddelaars worden
beschouwd.

(11) In het geval van bijzondere kredietovereenkomsten, waarop

alleen sommige bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn, mag het de lidstaten niet worden toegestaan
nationale regelgeving tot toepassing van andere bepalingen
van deze richtlijn vast te stellen. Wél moeten de lidstaten

(17) Deze richtlijn regelt alleen bepaalde verplichtingen van de

kredietbemiddelaars jegens de consumenten. Daarom moet
het de lidstaten vrijstaan bijkomende verplichtingen voor

L 133/68

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

kredietbemiddelaars te handhaven of in te voeren, inclusief
de voorwaarden waaronder een kredietbemiddelaar een
vergoeding mag krijgen vanwege een consument die een
beroep heeft gedaan op zijn diensten.
(18) De consument moet beschermd worden tegen oneerlijke of

misleidende praktijken, met name ten aanzien van de
verstrekking van informatie door de kredietgever, overeenkomstig Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement
en van de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten
op de interne markt („Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (1). De onderhavige richtlijn moet echter specifieke
bepalingen bevatten inzake reclame voor kredietovereenkomsten en bepaalde elementen van de standaardinformatie
die de consument moeten worden verschaft, met name om
verschillende aanbiedingen te kunnen vergelijken. Dergelijke informatie moet op een duidelijke, beknopte en in het
oog vallende wijze worden verstrekt door middel van een
representatief voorbeeld. Er dient een plafond bepaald te
worden wanneer het niet mogelijk is het totale kredietbedrag als het totaal van de ter beschikking gestelde sommen
aan te geven, met name wanneer een kredietovereenkomst
de consument vrij laat krediet op te nemen met een
begrenzing van het bedrag. Het plafond dient de bovengrens van het krediet aan te duiden dat ter beschikking
gesteld kan worden aan de consument. Voorts dient het de
lidstaten vrij te staan in hun nationale wetgeving informatievereisten voor te schrijven ten aanzien van reclame
waarin geen informatie wordt gegeven over de kosten van
het krediet.
(19) Opdat consumenten met kennis van zaken kunnen

beslissen, moeten zij vóór het sluiten van de kredietovereenkomst de nodige informatie krijgen over de kredietvoorwaarden, de kredietkosten en zijn verplichtingen, die
zij mogen meenemen en nader bestuderen. Om voor een zo
groot mogelijke transparantie te zorgen en aanbiedingen
vergelijkbaar te maken, dient deze informatie met name
ook het in de gehele Europese Unie op uniforme wijze
vastgestelde jaarlijkse kostenpercentage van het krediet te
omvatten. Aangezien het jaarlijkse kostenpercentage vooralsnog slechts aan de hand van een voorbeeld kan worden
gegeven, moet dit voorbeeld representatief zijn. Daarom
moet het bijvoorbeeld overeenkomen met de gemiddelde
looptijd en het totale kredietbedrag voor het soort kredietovereenkomst in kwestie en, indien van toepassing, met de
gekochte goederen. Bij de keuze van het representatieve
voorbeeld moet ook rekening worden gehouden met de
frequentie van bepaalde soorten kredietovereenkomsten in
een specifieke markt. Wat betreft de debetrentevoet, het
aflossingstempo en de kapitalisatie van de rente, dienen de
kredietgevers hun conventionele berekeningsmethode voor
het betrokken consumentenkrediet te gebruiken.
(20) De totale kosten van het krediet voor de consument dienen

alle kosten te omvatten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen, vergoedingen voor kredietbemiddelaars
en alle andere vergoedingen die de consument in verband
met de kredietovereenkomst moet betalen, uitgezonderd de
notariskosten. Er moet op objectieve wijze en met
inachtneming van de vereisten van professionele toewijding
worden beoordeeld in hoeverre de kredietgever op de
hoogte is van de kosten.
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(21) Kredietovereenkomsten met een debetrentevoet die perio-

diek kan worden aangepast aan wijzigingen van een in de
kredietovereenkomst vermelde referentierentevoet, moeten
niet als kredietovereenkomsten met een vaste debetrentevoet worden beschouwd.
(22) Het moet de lidstaten vrijstaan om nationale bepalingen te

handhaven of in te voeren die de kredietgever verbieden
van de consument te verlangen dat hij in samenhang met de
kredietovereenkomst een bankrekening opent of een
overeenkomst sluit voor een andere nevendienst of de
kosten of vergoedingen voor zulke bankrekeningen of
nevendiensten betaalt. In de lidstaten waar zulke gecombineerde aanbiedingen zijn toegestaan, moeten de consumenten vóór het sluiten van de kredietovereenkomst
geïnformeerd worden over nevendiensten, die ter verkrijging van het krediet verplicht zijn, of over de geadverteerde
voorwaarden. De kosten voor deze nevendiensten moeten
worden opgenomen in de totale kosten van het krediet; als
het bedrag van deze kosten niet van tevoren kan worden
bepaald, moet de consument in de precontractuele fase
adequaat over het bestaan van de kosten worden
geïnformeerd. De kredietgever wordt verondersteld kennis
te hebben van de kosten van de nevendiensten, die hij zelf
of namens een derde aan de consument aanbiedt, tenzij de
prijs daarvan afhangt van de specifieke kenmerken of
situatie van de consument.
(23) Om er bij bepaalde kredietovereenkomsten voor te zorgen

dat de consument adequaat wordt beschermd zonder dat de
kredietgevers of in voorkomend geval de kredietbemiddelaars voor buitensporige lasten worden geplaatst, dienen
echter de voorschriften in deze richtlijn met betrekking tot
de precontractuele informatie te worden beperkt, rekening
houdend met het bijzondere karakter van dergelijke
overeenkomsten.
(24) De consument moet uitgebreid worden geïnformeerd

voordat hij de kredietovereenkomst sluit, ongeacht of bij
de verkoop van het krediet een kredietbemiddelaar
betrokken is. Daarom moeten de voorschriften inzake
precontractuele informatie in het algemeen ook gelden voor
kredietbemiddelaars. Indien leveranciers van goederen of
diensten echter bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden, dienen deze niet te worden belast met
de juridische verplichting de precontractuele informatie
overeenkomstig deze richtlijn te verstrekken. Leveranciers
van goederen of diensten kunnen, bijvoorbeeld, als
kredietbemiddelaars in een nevenfunctie worden
beschouwd als zij bedrijfs- of beroepsmatig niet in
hoofdzaak als kredietbemiddelaar optreden. In deze
gevallen wordt toch nog een voldoende niveau van
consumentenbescherming bereikt, aangezien de kredietgever er verantwoordelijk voor is dat de consument de
volledige precontractuele informatie krijgt, hetzij van de
bemiddelaar indien de kredietgever en de bemiddelaar dit
overeenkomen, hetzij op een andere passende wijze.
(25) Het eventueel bindende karakter van de vóór het sluiten van

de kredietovereenkomst aan de consument te verstrekken
informatie en de periode gedurende welke de kredietgever
daardoor gebonden is, kan worden bepaald door de
lidstaten.
(26) De lidstaten moeten passende maatregelen nemen ter

(1) PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.

bevordering van verantwoordelijke praktijken in alle stadia
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van de kredietrelatie, rekening houdend met de specifieke
kenmerken van hun kredietmarkt. Deze maatregelen
kunnen bijvoorbeeld voorlichting of scholing van de
consument inhouden, inclusief waarschuwingen over de
risico’s van het niet nakomen van betalingsverplichtingen
of overmatige schuldenlast. In de zich uitbreidende kredietmarkt is het met name belangrijk dat kredietgevers zich niet
inlaten met onverantwoordelijke leningpraktijken of kredieten toestaan zonder de kredietwaardigheid vooraf te
hebben beoordeeld, en de lidstaten moeten het nodige
toezicht uitvoeren om dergelijk gedrag te vermijden en de
noodzakelijke middelen bepalen om de kredietgever te
sanctioneren wanneer dat toch het geval is. Onverminderd
de kredietrisicobepalingen van Richtlijn 2006/48/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (1) moeten kredietgevers de verantwoordelijkheid hebben om de kredietwaardigheid van elke consument te beoordelen. Daartoe zouden
zij de mogelijkheid moeten hebben om gebruik te maken
van informatie die door de consument is verstrekt, niet
alleen bij de voorbereiding van de betrokken kredietovereenkomst, maar ook in de loop van een reeds lang
bestaande commerciële relatie. De autoriteiten van de
lidstaten zouden kredietgevers ook goede aanwijzingen en
richtsnoeren kunnen geven. Consumenten moeten ook
bedachtzaam te werk gaan en hun contractuele verplichtingen nakomen.
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stelt de kredietgever de consument daarvan in kennis,
alsmede van de in het geraadpleegde gegevensbestand
aangetroffen informatie. De kredietgever mag echter niet
worden verplicht de informatie te verstrekken indien dat bij
andere communautaire wetgeving, bijvoorbeeld over het
witwassen van geld of het financieren van terrorisme,
verboden is. Voorts mag de informatie niet worden gegeven
indien dat zou ingaan tegen de doelstellingen van de
openbare orde of veiligheid, zoals preventie, onderzoek,
opsporing of vervolging ter zake van strafbare feiten.
(30) Deze richtlijn strekt niet tot regulering van de verbintenis-

rechtelijke voorschriften betreffende de geldigheid van
overeenkomsten. Derhalve mogen de lidstaten op dat
gebied nationale voorschriften handhaven of invoeren,
mits deze in overeenstemming zijn met de Gemeenschapswetgeving. De lidstaten mogen zelf de wettelijke regeling
vaststellen die van toepassing is op het aanbod tot het
sluiten van de kredietovereenkomst, met name wanneer dat
moet worden gegeven en hoe lang dat bindend is voor de
kredietgever. Indien dat aanbod samenvalt met het moment
waarop de bij deze richtlijn voorgeschreven precontractuele
informatie wordt verstrekt, dan moet deze, net als andere
extra informatie die de kredietgever aan de consument wil
geven, worden verstrekt in een afzonderlijk document dat
aan de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet kan worden gehecht.

(27) Afgezien van de precontractuele informatie waarop de

(31) De kredietovereenkomst moet in duidelijke en beknopte

consument recht heeft, kan hij nog aanvullende bijstand
nodig hebben om uit te maken welke kredietovereenkomst
in het palet aangeboden producten voor zijn behoeften en
financiële situatie het meest geschikt is. Daarom moeten de
lidstaten ervoor zorgen dat kredietgevers dergelijke hulp
omtrent de door hen aan de consument aangeboden
kredietproducten verlenen. Zo nodig moet de consument
persoonlijk toelichting krijgen op de relevante precontractuele informatie en de voornaamste kenmerken van de
voorgestelde producten, zodat hij zich rekenschap kan
geven van de gevolgen die deze voor zijn economische
situatie kunnen hebben. In voorkomend geval moet deze
plicht tot hulp aan de consument ook voor kredietbemiddelaars gelden. De lidstaten kunnen bepalen op welke
wijze en in welke mate deze toelichtingen aan de
consument moeten worden gegeven, gelet op de bijzondere
omstandigheden waarin het krediet wordt aangeboden, de
noodzaak van hulp aan de consument en de aard van
afzonderlijke kredietproducten.

vorm alle noodzakelijke informatie bevatten over de
rechten en plichten die voor de consument daaruit
voortvloeien, zodat hij daar kennis van kan nemen.

(28) Om de krediettoestand van een consument te beoordelen,

dient de kredietgever ook de relevante gegevensbestanden te
raadplegen; de wettelijke en feitelijke omstandigheden
kunnen vereisen dat die raadpleging in wisselende mate
plaatsvindt. Ter voorkoming van concurrentieverstoringen
moeten kredietgevers toegang hebben tot private of
publieke gegevensbestanden over consumenten in een
lidstaat waar zij niet gevestigd zijn, onder voorwaarden
die niet discriminerend zijn ten opzichte van kredietgevers
in die lidstaat.
(29) Indien een besluit tot afwijzing van de kredietaanvraag

gebaseerd is op de raadpleging van een gegevensbestand,
(1) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2008/24/EG (PB L 81 van 20.3.2008, blz. 38).

(32) Met het oog op volledige transparantie moet de consument

zowel in de precontractuele fase als bij het sluiten van de
kredietovereenkomst informatie krijgen over de debetrentevoet. Tijdens de looptijd van de overeenkomst moet de
consument bovendien op de hoogte worden gebracht van
wijzigingen in de variabele debetrentevoet en de daaruit
voortvloeiende wijzigingen in de betalingen. Dit geldt
onverminderd bepalingen van nationale wetgeving die geen
verband houdt met consumentenvoorlichting, waarin
voorwaarden voor of gevolgen van wijzigingen, anders
dan wijzigingen betreffende betalingen, zijn voorgeschreven
voor debetrentevoeten en andere economische parameters
voor het krediet, bijvoorbeeld bepalingen dat de kredietgever de debetrentevoet enkel kan wijzigen indien er een
geldige reden is, of dat de consument de overeenkomst
vrijelijk kan beëindigen als de debetrentevoet of een andere
economische parameter betreffende het krediet verandert.
(33) De partijen moeten het recht hebben een kredietovereen-

komst met onbepaalde looptijd normaal te beëindigen.
Indien dit in de kredietovereenkomst is overeengekomen,
moet de kredietgever bovendien op objectieve gronden het
recht van de consument kunnen opschorten om op grond
van een kredietovereenkomst met onbepaalde looptijd
krediet op te nemen. Reden daartoe kan bijvoorbeeld zijn
ongeoorloofd of frauduleus gebruik van het krediet of een
aanzienlijk verhoogd risico dat de consument zijn verplichting om het krediet af te lossen niet zal kunnen nakomen.
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan nationale wetgeving op
het gebied van het verbintenissenrecht waarbij de rechten
van de partijen om de kredietovereenkomst wegens
contractbreuk te beëindigen, worden geregeld.
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(34) Om de regels voor de uitoefening van het herroepingsrecht

(39) De consument moet de mogelijkheid krijgen om voor het

op soortgelijke gebieden op elkaar af te stemmen, moet in
een herroepingsrecht zonder sancties en zonder opgave van
redenen worden voorzien, onder soortgelijke voorwaarden
als in Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 23 september 2002 betreffende de verkoop op
afstand van financiële diensten aan consumenten (1).

verstrijken van de in de kredietovereenkomst gestelde
termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij vervroegde
gedeeltelijke of gehele aflossing moet de kredietgever het
recht hebben op vergoeding van de kosten die rechtstreeks
uit de vervroegde aflossing voortvloeien, waarbij ook wordt
gekeken naar de daaruit voortvloeiende besparingen van de
kredietgever. Bij de vaststelling van de berekeningsmethode
van de vergoeding moet echter een aantal beginselen
worden nageleefd. De berekening van de vergoeding voor
de kredietgever moet al in de precontractuele fase en in
ieder geval tijdens de uitvoering van de kredietovereenkomst transparant en begrijpelijk zijn voor de consument.
Bovendien moet de berekeningsmethode voor de kredietgevers eenvoudig te hanteren zijn en de verantwoordelijke
autoriteiten moeten gemakkelijk toezicht kunnen houden
op de vergoeding. Daarom, en omdat een consumentenkrediet, gezien de gemiddelde duur en omvang ervan, niet
wordt gefinancierd met langlopende financieringsmechanismen, dient het maximum voor de vergoeding als vast
bedrag te worden vastgesteld. Deze aanpak sluit aan bij het
specifieke karakter van consumentenkredieten en dient een
eventuele andere aanpak voor andere producten die worden
gefinancierd met langlopende financieringsmechanismen,
zoals hypothecaire leningen met vaste rente, onverlet te
laten.

(35) In het geval van een consument die een kredietovereen-

komst herroept in verband waarmee hij goederen heeft
ontvangen, met name een koop op afbetaling of een huurof leasingovereenkomst die een koopverplichting omvat,
dient deze richtlijn de regelgeving van de lidstaten inzake de
teruggave van de goederen of daarmee samenhangende
aangelegenheden onverlet te laten.
(36) Nationale wetgeving schrijft in sommige gevallen reeds

voor dat gelden niet ter beschikking kunnen worden gesteld
aan de consument voor het verstrijken van een bepaalde
termijn. In zulke gevallen kunnen de consumenten zich
ervan willen verzekeren dat zij de gekochte goederen of
diensten vroegtijdig ontvangen. De lidstaten kunnen derhalve in het geval van gelieerde kredietovereenkomsten
uitzonderlijk bepalen dat, indien de consument uitdrukkelijk een vroegtijdige ontvangst wenst, de termijn voor de
uitoefening van het herroepingsrecht verkort kan worden
tot dezelfde termijn waarbinnen geen gelden ter beschikking gesteld kunnen worden.
(37) In het geval van gelieerde kredietovereenkomsten is er

sprake van onderlinge afhankelijkheid tussen de aanschaf
van een product of een dienst en de daartoe gesloten
kredietovereenkomst. Derhalve dient de consument, indien
hij op grond van het Gemeenschapsrecht zijn herroepingsrecht ten aanzien van de koopovereenkomst uitoefent, niet
langer gebonden te zijn door de daarmee gelieerde
kredietovereenkomst. Dit mag geen afbreuk doen aan de
nationale wetgeving inzake gelieerde kredietovereenkomsten in de gevallen waarin op grond van de nationale
wetgeving een koopovereenkomst is vernietigd of de
consument zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Evenmin mag dit afbreuk doen aan de naar nationaal recht aan
de consument toegekende rechten op grond waarvan er
geen verbintenis tussen de consument en een leverancier
van goederen of diensten mag worden aangegaan, noch een
betaling tussen hen mag plaatsvinden, zolang de consument de kredietovereenkomst ter financiering van de
aanschaf van de goederen of diensten niet heeft ondertekend.

(40) De lidstaten moeten het recht hebben te bepalen dat de

kredietgever alleen aanspraak kan maken op de vergoeding
voor vervroegde aflossing indien het bedrag dat binnen
twaalf maanden moet worden terugbetaald een door de
lidstaten te bepalen drempel overschrijdt. Bij het vaststellen
van die drempel, die niet hoger mag zijn dan 10 000 EUR,
moeten de lidstaten bijvoorbeeld rekening houden met het
gemiddelde bedrag van consumentenkredieten op hun
markten.
(41) De overdracht van de rechten van de kredietgever op grond

van een kredietovereenkomst mag de positie van de
consument niet verzwakken. De consument moet ook
naar behoren worden geïnformeerd omtrent de overdracht
van de kredietovereenkomst aan een derde. Wanneer de
oorspronkelijke kredietgever, in overleg met de nieuwe
houder van de schuldvorderingen, tegenover de consument
het krediet nog steeds beheert, heeft de consument er geen
zwaarwegend belang bij om over de overdracht geïnformeerd te worden. Daarom zou een verplichting op EUniveau om de consument over de overdracht in te lichten in
dergelijke gevallen te ver voeren.
(42) Het moet de lidstaten vrijstaan nationale bepalingen te

(38) Het moet de consument onder bepaalde voorwaarden

worden toegestaan rechten jegens de kredietgever te doen
gelden in geval van problemen in verband met de
koopovereenkomst. De lidstaten moeten echter bepalen in
welke mate en onder welke voorwaarden de consument de
leverancier moet aanspreken, met name door het instellen
van een vordering tegen laatstgenoemde, voordat hij de
kredietgever kan aanspreken. Deze richtlijn mag de
consumenten niet de rechten ontzeggen die hun worden
toegekend bij nationale bepalingen inzake de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de verkoper of de aanbieder van
diensten en de kredietgever.
(1) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/64/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).

handhaven of in te voeren die voorzien in collectieve
vormen van communicatie wanneer zulks nodig is met het
oog op de doeltreffendheid van complexe transacties zoals
securitisatie of liquidatie van activa in het kader van de
gedwongen administratieve liquidatie van banken.
(43) Om de totstandbrenging en de werking van de interne

markt te bevorderen en de consumenten in de hele
Gemeenschap een hoog niveau van bescherming te bieden,
dient de vergelijkbaarheid van de informatie met betrekking
tot jaarlijkse kostenpercentages in de hele Gemeenschap te
worden gewaarborgd. Ondanks de uniforme wiskundige
formule voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage, is dat in Richtlijn 87/102/EEG bepaalde
jaarlijkse percentage tot dusver nog niet in de gehele
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Gemeenschap volledig vergelijkbaar. In de afzonderlijke
lidstaten wordt bij de berekening van uiteenlopende
kostenfactoren uitgegaan. Het is derhalve noodzakelijk in
de richtlijn het begrip „totale kosten van het krediet voor de
consument” duidelijk en uitvoerig te definiëren.
(44) Om voor transparantie en stabiliteit op de markt te zorgen,

dienen de lidstaten in afwachting van verdere harmonisatie
te zorgen voor de nodige maatregelen met het oog op de
regulering van en het toezicht op kredietgevers.
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(51) Daarom moet, rekening houdend met het aantal wijzi-

gingen dat als gevolg van de ontwikkelingen in de
consumentenkredietsector in Richtlijn 87/102/EEG moet
worden aangebracht, en ter wille van de duidelijkheid van
de Gemeenschapswetgeving, die richtlijn worden ingetrokken en worden vervangen door deze richtlijn,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
(45) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de

beginselen in acht die met name zijn erkend in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Ook
de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens,
eigendom, non-discriminatie, bescherming van het gezinsen beroepsleven en consumentenbescherming worden,
overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, volledig geëerbiedigd.
(46) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de

vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde
aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten inzake consumentenkrediet, niet voldoende
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve
beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan
de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan
nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1
Onderwerp
Deze richtlijn heeft tot doel bepaalde aspecten van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake
consumentenkredietovereenkomsten te harmoniseren.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1. Deze richtlijn is van toepassing op kredietovereenkomsten.
2. Deze richtlijn is niet van toepassing op het volgende:
a)

kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een
hypotheek of door een in een lidstaat gebruikelijke andere
vergelijkbare zekerheid op een onroerend goed, of
gewaarborgd worden door een recht op een onroerend
goed;

b)

kredietovereenkomsten voor het verkrijgen of het behouden van eigendomsrechten betreffende grond of een
bestaand of gepland gebouw;

c)

kredietovereenkomsten voor een totaal kredietbedrag van
minder dan 200 EUR of meer dan 75 000 EUR;

d)

huur- of leasingovereenkomsten die geen verplichting tot
aankoop van het huur- of leasingobject noch in de
overeenkomst zelf, noch in een afzonderlijke overeenkomst
inhouden; een dergelijke verplichting wordt geacht te
bestaan indien daartoe eenzijdig door de kredietgever
wordt besloten;

e)

kredietovereenkomsten die in de vorm van een geoorloofde
debetstand op een rekening worden verleend en die binnen
een maand moeten worden afgelost;

(50) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel

f)

Akkoord „Beter wetgeven” (2) worden de lidstaten ertoe
aangespoord voor zichzelf en in het belang van de
Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen die, voor
zover mogelijk, het verband weergeven tussen deze richtlijn
en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

kredietovereenkomsten zonder rente en andere kosten, en
kredietovereenkomsten waarbij het krediet binnen een
termijn van drie maanden moet worden terugbetaald en
slechts onbetekenende kosten worden aangerekend;

g)

kredietovereenkomsten waarbij het krediet als nevenactiviteit door een werkgever rentevrij of tegen een jaarlijks
kostenpercentage dat lager is dan gebruikelijk op de markt,
aan zijn werknemers wordt toegekend, en die niet aan het
publiek in het algemeen worden aangeboden;

(47) De lidstaten moeten vaststellen welke sancties gelden voor

overtredingen van ingevolge deze richtlijn vastgestelde
nationale bepalingen en erop toezien dat deze worden
toegepast. Hoewel de keuze van de sancties bij de lidstaten
blijft berusten, moeten de sancties doeltreffend, evenredig
en afschrikkend zijn.
(48) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maat-

regelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).
(49) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid

worden gegeven aanvullende hypothesen vast te stellen
voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage.
Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot
wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn,
moeten zij worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing bepaald in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/
512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
(2) PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
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kredietovereenkomsten die worden gesloten met beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4, lid 1, van
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor
financiële instrumenten (1) of met kredietinstellingen in de
zin van artikel 4 van Richtlijn 2006/48/EG waarbij een
belegger transacties kan verrichten op één of meer van de
in deel C van bijlage I bij Richtlijn 2004/39/EG vermelde
instrumenten en waarbij de beleggingsonderneming of de
kredietinstelling die het krediet verleent, bij deze transactie
betrokken is;

i)

kredietovereenkomsten die het resultaat zijn van een
schikking voor de rechter of een andere daartoe van
overheidswege bevoegde instantie;

j)

kredietovereenkomsten die voorzien in kosteloos uitstel van
betaling van een bestaande schuld;

k)

kredietovereenkomsten bij het sluiten waarvan van de
consument wordt verlangd dat hij bij de kredietgever een
goed als zekerheid in bewaring geeft, en waarbij de
aansprakelijkheid van de consument zich strikt beperkt
tot dit in pand gegeven goed;

l)

kredietovereenkomsten betreffende leningen die krachtens
een wettelijke bepaling met een doelstelling van algemeen
belang aan een beperkt publiek worden toegekend tegen
een lagere dan op de markt gebruikelijke rentevoet, dan wel
rentevrij, of onder andere voorwaarden die voor de
consument gunstiger zijn dan de op de markt gebruikelijke
voorwaarden en tegen rentetarieven die niet hoger zijn dan
de op de markt gebruikelijke.

3. Op de kredietovereenkomst waarbij het krediet in de vorm
van een geoorloofde debetstand op een rekening wordt verleend
en op verzoek of binnen een termijn van drie maanden moet
worden terugbetaald, zijn uitsluitend de artikelen 1 tot en met 3,
artikel 4, lid 1, lid 2, punten a) tot en met c), en lid 4, de
artikelen 6 tot en met 9, artikel 10, leden 1, 4 en 5, artikel 12,
artikel 15, artikel 17 en de artikelen 19 tot en met 32 van
toepassing.
4. Op kredietovereenkomsten in de vorm van overschrijding
zijn uitsluitend de artikelen 1 tot en met 3, artikel 18, artikel 20
en de artikelen 22 tot en met 32 van toepassing.
5. De lidstaten mogen bepalen dat uitsluitend de artikelen 1 tot
en met 4, de artikelen 6, 7 en 9, artikel 10, lid 1, lid 2, punten a)
tot en met h) en punt l), en lid 4, en de artikelen 11, 13 en 16 tot
en met 32 van toepassing zijn op kredietovereenkomsten,
gesloten door een organisatie die:
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d)

uitsluitend de spaargelden van zijn leden aanneemt en
beheert en uitsluitend aan hen financieringsmogelijkheden
biedt, en

e)

de kredieten verstrekt op basis van een jaarlijks kostenpercentage dat lager is dan het op de markt gebruikelijke of
waarvan het maximum is vastgesteld in de nationale
wetgeving,

en waarvan het lidmaatschap alleen openstaat voor personen die
woonachtig zijn of werken in een bepaalde locatie of regio, of
voor de werknemers en gepensioneerde werknemers van een
bepaalde werkgever, dan wel voor personen die voldoen aan
andere kwalificaties die in de nationale wetgeving als basis voor
het bestaan van een band tussen de leden zijn vastgelegd.
De lidstaten mogen de door zulk een organisatie gesloten
kredietovereenkomsten uitzonderen van de toepassing van deze
richtlijn indien de totale waarde van alle bestaande kredietovereenkomsten die de organisatie is aangegaan onbeduidend is in
verhouding tot de totale waarde van alle bestaande kredietovereenkomsten in de lidstaat waar de organisatie is gevestigd en de
totale waarde van alle bestaande kredietovereenkomsten die al
door zulke organisaties in de lidstaat zijn aangegaan, minder
bedraagt dan 1 % van de totale waarde van alle bestaande
kredietovereenkomsten die in die lidstaat zijn aangegaan.
De lidstaten bekijken jaarlijks of de voorwaarden voor de
toepassing van deze uitzondering nog gelden en ondernemen
stappen om de uitzondering in te trekken indien zij vinden dat
niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.
6. De lidstaten mogen bepalen dat uitsluitend de artikelen 1 tot
en met 4, de artikelen 6, 7 en 9, artikel 10, lid 1, lid 2, punten a)
tot en met i), l) en r), en lid 4, de artikelen 11, 13 en 16 en de
artikelen 18 tot en met 32 van toepassing zijn op kredietovereenkomsten die erin voorzien dat de kredietgever en de
consument regelingen voor uitstel of aflossing treffen als de
consument zijn verplichtingen op grond van de oorspronkelijke
kredietovereenkomst niet is nagekomen, en:
a)

met deze regelingen een rechtsvordering tot ingebrekestelling zou kunnen worden vermeden, en

b)

de voorwaarden voor de consument daardoor niet
ongunstiger worden dan voorwaarden van de oorspronkelijke kredietovereenkomst.

Valt de kredietovereenkomst echter onder lid 3, dan is uitsluitend
dat lid van toepassing.

Artikel 3
Definities

a)

opgericht is tot wederzijds nut van de leden;

b)

geen winst maakt voor anderen dan haar leden;

c)

een sociale rol vervult zoals door de nationale wetgeving
wordt opgelegd;

(1) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2008/10/EG (PB L 76 van 19.3.2008, blz. 33).

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a)

„consument”: een natuurlijk persoon die bij transacties in de
zin van deze richtlijn handelt voor doeleinden die buiten
zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;

b)

„kredietgever”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die
in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteiten krediet verleent of toezegt;

22.5.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

c)

„kredietovereenkomst”: een overeenkomst waarbij een
kredietgever aan een consument krediet verleent of toezegt
in de vorm van uitstel van betaling, een lening of een
andere, soortgelijke betalingsfaciliteit, met uitzondering van
overeenkomsten voor doorlopende dienstverlening en
doorlopende levering van dezelfde goederen, waarbij de
consument, zolang de diensten c.q. goederen worden
geleverd, de kosten daarvan in termijnen betaalt;

d)

„geoorloofde debetstand op een rekening”: een uitdrukkelijke kredietovereenkomst waarbij een kredietgever een
consument de mogelijkheid biedt bedragen op te nemen die
het beschikbare tegoed op de rekening van de consument te
boven gaan;

e)

„overschrijding”: stilzwijgend aanvaarde debetstand waarbij
een kredietgever een consument de mogelijkheid biedt
bedragen op te nemen die het beschikbare tegoed op zijn
rekening-courant of de overeengekomen geoorloofde
debetstand op een rekening van de consument te boven
gaan;

f)

„kredietbemiddelaar”: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die niet optreedt als kredietgever en die in het
kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten tegen een
vergoeding in de vorm van geld of een andere overeengekomen financiële beloning:

g)

h)

i)

aan consumenten kredietovereenkomsten voorstelt of
aanbiedt;

ii)

consumenten anderszins dan onder i) bedoeld, bijstaat
bij de voorbereiding van het sluiten van andere dan de
onder i) bedoelde kredietovereenkomsten, of

iii)

namens de kredietgever met consumenten kredietovereenkomsten sluit;

„totale kosten van het krediet voor de consument”: alle
kosten, met inbegrip van rente, commissielonen, belastingen en vergoedingen van welke aard ook, die de consument
in verband met de kredietovereenkomst moet betalen en die
de kredietgever bekend zijn, met uitzondering van notariskosten; dit omvat ook de kosten in verband met nevendiensten met betrekking tot de kredietovereenkomst, met
name verzekeringspremies, indien, daarenboven, het sluiten
van een dienstencontract verplicht is om het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden, te
verkrijgen;
„het totale door de consument te betalen bedrag”: de som
van het totale kredietbedrag en de totale kosten van het
krediet voor de consument;
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van de kredietovereenkomst een enkele debetrentevoet of
voor deeltermijnen verschillende debetrentevoeten overeenkomen waarvoor uitsluitend een vast specifiek percentage
wordt gebruikt. Indien niet alle debetrentevoeten in de
kredietovereenkomst worden gespecificeerd, wordt de
debetrentevoet alleen geacht vast te zijn voor die deeltermijnen waarvoor de debetrentevoeten, bij de sluiting van
de kredietovereenkomst overeengekomen, uitsluitend aan
de hand van een vast specifiek percentage zijn vastgesteld;
l)

„totaal kredietbedrag”: het plafond of de som van alle
bedragen die op grond van een kredietovereenkomst
beschikbaar worden gesteld;

m)

„duurzame drager”: ieder hulpmiddel dat de consument in
staat stelt persoonlijk aan hem gerichte informatie op te
slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt
voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen,
en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;

n)

„gelieerde kredietovereenkomst”: een kredietovereenkomst
waarbij geldt dat:
i)

het betreffende krediet uitsluitend dient ter financiering van een overeenkomst voor de levering van een
bepaald goed of de verrichting van een bepaalde
dienst, en

ii)

die twee overeenkomsten objectief gezien een commerciële eenheid vormen; een commerciële eenheid
wordt geacht te bestaan indien de leverancier of de
dienstenaanbieder zelf het krediet van de consument
financiert of, in het geval van financiering door een
derde, indien de kredietgever bij het voorbereiden of
sluiten van de kredietovereenkomst gebruikmaakt van
de diensten van de leverancier of dienstenaanbieder,
dan wel indien de bepaalde goederen of de levering
van een bepaalde dienst uitdrukkelijk worden vermeld
in de kredietovereenkomst.

HOOFDSTUK II
INFORMATIEVERSTREKKING EN HANDELINGEN
VOORAFGAAND AAN HET SLUITEN VAN DE
KREDIETOVEREENKOMST

Artikel 4
In reclame op te nemen standaardinformatie

i)

„jaarlijks kostenpercentage”: de totale kosten van het krediet
voor de consument, uitgedrukt in een percentage op
jaarbasis van het totale kredietbedrag, indien toepasselijk te
vermeerderen met de kosten bedoeld in artikel 19, lid 2;

1. Alle reclame voor kredietovereenkomsten waarin een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet voor de
consument worden vermeld, bevat de in dit artikel aangegeven
standaardinformatie.

j)

„debetrentevoet”: de rentevoet, uitgedrukt op jaarbasis en
toegepast in een vast of variabel percentage;

k)

„vaste debetrentevoet”: wanneer in de kredietovereenkomst
de kredietgever en de consument voor de volledige duur

Deze verplichting is niet van toepassing wanneer de nationale
wetgeving voorschrijft dat in reclame voor kredietovereenkomsten in plaats van een rentevoet of cijfers betreffende kosten
van het krediet voor de consument, het jaarlijkse kostenpercentage moet worden vermeld in de zin van de eerste alinea.
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2. Als standaardinformatie worden op een duidelijke en
beknopte en opvallende wijze aan de hand van een representatief
voorbeeld vermeld:
a)

de debetrentevoet, vast en/of variabel, alsook nadere
informatie over eventuele kosten die in de totale kosten
van het krediet voor de consument zijn opgenomen;

b)

het totale kredietbedrag;

c)

het jaarlijkse kostenpercentage; in het geval van een
kredietovereenkomst van de soort bedoeld in artikel 2,
lid 3, mogen de lidstaten bepalen dat het jaarlijkse
kostenpercentage niet hoeft te worden vermeld;

d)

in voorkomend geval de duur van de kredietovereenkomst;

e)

in geval van een krediet in de vorm van uitstel van betaling
voor een bepaald goed of een bepaalde dienst, de contante
prijs en het bedrag van eventuele voorschotten, en

f)

c)

het totale kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming;

d)

de duur van de kredietovereenkomst;

e)

in geval van een krediet in de vorm van uitstel van betaling
voor een goed of een dienst en gelieerde kredietovereenkomsten, het goed of de dienst en de contante prijs daarvan;

f)

de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van
deze rentevoet regelen, en, voor zover beschikbaar, indices
of referentierentevoeten die betrekking hebben op de
aanvankelijke debetrentevoet, en de termijnen, de voorwaarden en de procedure voor wijziging daarvan. Indien
naargelang van de verschillende omstandigheden verschillende debetrentevoeten worden toegepast, wordt deze
informatie met betrekking tot alle toepasselijke rentevoeten
verstrekt;

g)

het jaarlijkse kostenpercentage en het totale door de
consument te betalen bedrag, aan de hand van een
representatief voorbeeld en met vermelding van alle voor
de berekening van dit percentage gebruikte hypothesen;
indien de consument de kredietgever in kennis heeft gesteld
van één of meer elementen van het krediet waarnaar zijn
voorkeur uitgaat, zoals de duur van de kredietovereenkomst
en het totaalbedrag van het krediet, houdt de kredietgever
met deze elementen rekening; indien een kredietovereenkomst verschillende mogelijkheden van kredietopneming
met verschillende kosten of debetrentevoeten biedt en de
kredietgever gebruikmaakt van de hypothese vermeld in
bijlage I, deel II, onder b), geeft hij aan dat andere
kredietopnemingsmechanismen voor dat soort kredietovereenkomst hogere jaarlijkse kostenpercentages tot gevolg
kunnen hebben;

h)

het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de
consument te verrichten betalingen, en, in voorkomend
geval, de volgorde waarin de betalingen aan de verschillende openstaande saldi tegen verschillende debetrentevoeten worden toegerekend met het oog op aflossing;

i)

de eventuele kosten voor het aanhouden van een of meer
rekeningen indien dat vereist is voor de boeking van zowel
betalingen als kredietopnemingen, tenzij het openen van
een rekening facultatief is, tezamen met de kosten voor het
gebruik van een betaalmiddel voor zowel betalingen als
kredietopnemingen, andere uit de kredietovereenkomst
voortvloeiende kosten, alsmede de voorwaarden waaronder
die kosten kunnen worden gewijzigd;

j)

in voorkomend geval, het bestaan van kosten die door de
consument bij het sluiten van de kredietovereenkomst aan
een notaris moeten worden betaald;

k)

de eventuele verplichting tot het sluiten van een overeenkomst voor nevendiensten in verband met de kredietovereenkomst, met name een verzekering, indien het sluiten van
dergelijke overeenkomst voor deze dienst verplicht is om
het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde
voorwaarden, te verkrijgen;

l)

de geldende rentevoet ingeval van betalingsachterstand
alsmede de wijzigingsmodaliteiten ervan en, in voorkomend geval, de kosten van niet-nakoming;

in voorkomend geval, het totale door de consument te
betalen bedrag en het bedrag van de afbetalingstermijnen.

3. Indien in verband met de kredietovereenkomst het sluiten
van een contract voor een nevendienst, met name een verzekering, verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de
geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten van die
dienst niet vooraf bepaald kunnen worden, moet de verplichting
tot het sluiten van die overeenkomst ook op een duidelijke,
beknopte en opvallende wijze, tezamen met het jaarlijkse
kostenpercentage worden vermeld.
4. Dit artikel laat Richtlijn 2005/29/EG onverlet.

Artikel 5
Precontractuele informatie
1. Geruime tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst of een aanbod wordt gebonden, verstrekt de
kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar,
op basis van de door de kredietgever aangeboden kredietvoorwaarden en, in voorkomend geval, de door de consument
kenbaar gemaakte voorkeur en verstrekte informatie, de
consument de nodige informatie om verschillende aanbiedingen
te kunnen vergelijken en zo een geïnformeerd besluit te kunnen
nemen over het sluiten van een kredietovereenkomst. Die
informatie wordt, op papier of op een andere duurzame drager,
verstrekt overeenkomstig het formulier „Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet” in bijlage II. De kredietgever wordt geacht te hebben voldaan aan de voorschriften van dit
lid en van artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn 2002/65/EG
wanneer hij de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet heeft verstrekt.
Deze informatie heeft betrekking op:
a)

het soort krediet;

b)

de identiteit en het geografische adres van de kredietgever
en, in voorkomend geval, de identiteit en het geografische
adres van de betrokken kredietbemiddelaar;
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m)

een waarschuwing betreffende de gevolgen van wanbetaling;

n)

in voorkomend geval, de gevraagde zekerheden;

o)

het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;

p)

het recht van vervroegde aflossing en, in voorkomend
geval, informatie over het recht van de kredietgever op een
vergoeding en de wijze waarop deze vergoeding wordt
vastgesteld overeenkomstig artikel 16;

q)

het recht van de consument om ingevolge artikel 9, lid 2,
onverwijld en kosteloos geïnformeerd te worden over het
resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter
beoordeling van zijn kredietwaardigheid;

r)

het recht van de consument om op verzoek een kosteloos
exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de
kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is
de overeenkomst met de consument aan te gaan;
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dergelijke kredietovereenkomsten niet voorzien in een garantie
tot terugbetaling van het totale uit hoofde van de kredietovereenkomst opgenomen kredietbedrag, tenzij die garantie wordt
gegeven.
6. De lidstaten zien erop toe dat de kredietgevers en, in
voorkomend geval, de kredietbemiddelaars de consument een
passende toelichting verstrekken om hem in staat te stellen te
beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn
behoeften en financiële situatie beantwoordt, zo nodig door de
ingevolge lid 1 te verstrekken precontractuele informatie, de
voornaamste kenmerken 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.
De lidstaten kunnen de wijze waarop en de mate waarin
dergelijke bijstand wordt verleend, alsmede de identiteit van
degene door wie de bijstand wordt verleend, aanpassen aan de
specifieke omstandigheden waarin de overeenkomst wordt
aangeboden, de persoon aan wie zij wordt aangeboden, en het
soort krediet dat wordt aangeboden.

Artikel 6

in voorkomend geval, de periode gedurende welke de
kredietgever door de precontractuele informatie gebonden
is.

Voorschriften inzake precontractuele informatie voor
bepaalde kredietovereenkomsten in de vorm van een
geoorloofde debetstand op een rekening en voor bepaalde
kredietovereenkomsten

Alle aanvullende informatie die de kredietgever aan de
consument geeft, wordt verstrekt in een afzonderlijk document,
dat aan het formulier „Europese standaardinformatie” kan
worden gehecht.

1. Geruime tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst of een aanbod voor een kredietovereenkomst in de zin
van artikel 2, lid 3, 5 of 6, wordt gebonden, verstrekt de
kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, op
basis van de door de kredietgever aangeboden kredietvoorwaarden en, in voorkomend geval, de door de consument kenbaar
gemaakte voorkeur en verstrekte informatie, de consument de
nodige informatie om verschillende aanbiedingen te kunnen
vergelijken en zo een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over
het sluiten van een kredietovereenkomst.

s)

2. Bij communicatie via spraaktelefonie, als bedoeld in artikel 3,
lid 3 van Richtlijn 2002/65/EG, echter omvat de beschrijving van
de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst die verleend
moet worden ingevolge het tweede streepje van artikel 3, lid 3,
onder b), van die richtlijn, ten minste de in de punten c), d), e), f)
en h) van lid 1 van dit artikel vermelde gegevens, alsmede het
jaarlijkse kostenpercentage weergegeven aan de hand van een
representatief voorbeeld en het totale door de consument te
betalen bedrag.
3. Indien de overeenkomst op verzoek van de consument
gesloten is met gebruikmaking van een middel voor communicatie op afstand dat informatieverstrekking overeenkomstig lid 1
niet mogelijk maakt, met name in het in lid 2 bedoelde geval,
verstrekt de kredietgever de volledige precontractuele informatie
door middel van het formulier voor „Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet” onmiddellijk na het sluiten
van de kredietovereenkomst.
4. Op verzoek wordt aan de consument, behalve de „Europese
standaardinformatie inzake consumentenkrediet”, een kosteloos
exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst verstrekt. Deze
bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten tijde
van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met de
consument aan te gaan.
5. Bij een kredietovereenkomst waarbij de betalingen door de
consument niet tot een directe overeenkomstige aflossing van
het totale kredietbedrag leiden, maar dienen om, gedurende de
periodes en onder de voorwaarden die in de kredietovereenkomst of in een nevenovereenkomst zijn vastgesteld, kapitaal op
te bouwen, bevat de ingevolge lid 1 te verstrekken precontractuele informatie een duidelijke en beknopte vermelding dat

Deze informatie heeft betrekking op:
a)

het soort krediet;

b)

de identiteit en de geografische adressen van de kredietgever
en, in voorkomend geval, de identiteit en het geografische
adres van de betrokken kredietbemiddelaar;

c)

het totale kredietbedrag;

d)

de duur van de kredietovereenkomst;

e)

de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van
deze rentevoet regelen, en indices of referentierentevoeten
die betrekking hebben op de aanvankelijke debetrentevoet;
de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening
te brengen kosten, alsmede in voorkomend geval de
voorwaarden waaronder deze gewijzigd kunnen worden;

f)

het jaarlijkse kostenpercentage, aan de hand van representatieve voorbeelden en met vermelding van alle voor de
berekening van dat percentage gebruikte hypothesen;

g)

de voorwaarden en de procedure voor beëindiging van de
kredietovereenkomst;
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bij kredietovereenkomsten bedoeld in artikel 2, lid 3, in
voorkomend geval, de vermelding dat de consument te
allen tijde gevraagd kan worden het kredietbedrag volledig
terug te betalen;

i)

de geldende rentevoet ingeval van laattijdige betaling
alsmede de wijzigingsmodaliteiten ervan en, in voorkomend geval, de kosten van niet-nakoming;

j)

het recht van de consument om ingevolge artikel 9, lid 2,
onverwijld en gratis geïnformeerd te worden over het
resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter
beoordeling van zijn kredietwaardigheid;

k)

bij kredietovereenkomsten bedoeld in artikel 2, lid 3, de
informatie omtrent de vanaf de sluiting van dergelijke
overeenkomst in rekening te brengen kosten, alsmede, in
voorkomend geval, de voorwaarden waaronder deze kosten
gewijzigd kunnen worden;

l)

in voorkomend geval, de periode gedurende welke de
kredietgever door de precontractuele informatie gebonden
is.

Deze informatie wordt op papier of op een andere duurzame
drager verstrekt en alle informatie wordt even opvallend
weergegeven. Zij mag worden verstrekt overeenkomstig het
formulier „Europese consumentenkredietinformatie” van bijlage III. De kredietgever wordt geacht te hebben voldaan aan
de voorschriften van dit lid en van artikel 3, leden 1 en 2, van
Richtlijn 2002/65/EG wanneer hij de Europese consumentenkredietinformatie heeft verstrekt.
2. In het geval van een kredietovereenkomst bedoeld in
artikel 2, lid 3, mogen de lidstaten bepalen dat het jaarlijkse
kostenpercentage niet hoeft te worden vermeld.
3. Bij kredietovereenkomsten bedoeld in artikel 2, leden 5 en 6,
omvat de ingevolge lid 1 van het onderhavige artikel aan de
consument te verstrekken informatie voorts:
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beschrijving van de belangrijkste kenmerken bovendien de duur
van de kredietovereenkomst.
5. Niettegenstaande de uitzondering bedoeld in artikel 2, lid 2,
onder e), passen de lidstaten ten minste de vereisten van lid 4,
eerste zin, van dit artikel toe op kredietovereenkomsten die in de
vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening worden
verleend en die binnen een maand moeten worden afgelost.
6. Op verzoek wordt aan de consument, behalve de in de
leden 1 tot en met 4 bedoelde informatie, een kosteloos
exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst met de informatie overeenkomstig artikel 10 verstrekt, voor zover dat artikel
van toepassing is. Deze bepaling is niet van toepassing indien de
kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is de
overeenkomst met de consument aan te gaan.
7. Indien de overeenkomst op verzoek van de consument
gesloten is met gebruikmaking van een middel voor communicatie op afstand dat informatieverstrekking overeenkomstig de
leden 1 en 3, niet mogelijk maakt, inclusief in de in lid 4
bedoelde gevallen, komt de kredietgever onmiddellijk na het
sluiten van de kredietovereenkomst zijn verplichtingen uit
hoofde van de leden 1 en 3 na door de contractuele informatie
ingevolge artikel 10 te verstrekken, voor zover dat artikel van
toepassing is.

Artikel 7
Vrijstellingen van de plicht tot het verstrekken van
precontractuele informatie
De artikelen 5 en 6 zijn niet van toepassing op leveranciers van
goederen of aanbieders van diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden. Dit doet geenszins af
aan de verplichting van de kredietgever ervoor te zorgen dat de
consument de in die artikelen bedoelde precontractuele
informatie ontvangt.

Artikel 8
a)

b)

het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de
consument te verrichten betalingen, en, in voorkomend
geval, de volgorde waarin de betalingen aan de verschillende openstaande saldi tegen verschillende debetrentevoeten worden toegerekend met het oog op aflossing, en
het recht van vervroegde aflossing en, in voorkomend
geval, informatie over het recht van de kredietgever op een
vergoeding en de wijze waarop deze vergoeding wordt
vastgesteld.

Op de kredietovereenkomst in de zin van artikel 2, lid 3, is
evenwel uitsluitend het bepaalde in lid 1 van dit artikel van
toepassing.
4. Bij communicatie via spraaktelefonie en indien de consument verzoekt de geoorloofde debetstand op de rekening met
onmiddellijke ingang beschikbaar te stellen, omvat de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële dienst ten
minste de in lid 1, punten c), e), f) en h), vermelde gegevens. In
geval van de in lid 3 bedoelde kredietovereenkomsten omvat de

Verplichting om de kredietwaardigheid van de consument
te beoordelen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgever de
kredietwaardigheid van de consument voor het sluiten van de
kredietovereenkomst beoordeelt op basis van toereikende
informatie die, in voorkomend geval, is verkregen van de
consument en, waar nodig, op basis van een raadpleging van het
desbetreffende gegevensbestand. Lidstaten van wie de wetgeving
van kredietgevers vereist dat zij de kredietwaardigheid van
consumenten op basis van een raadpleging van het desbetreffende gegevensbestand beoordelen, kunnen dit vereiste
behouden.
2. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat, indien de partijen
overeenkomen het totale kredietbedrag na het sluiten van de
kredietovereenkomst te wijzigen, de kredietgever, alvorens tot
een belangrijke verhoging van het totale kredietbedrag over te
gaan, de te zijner beschikking staande financiële informatie
betreffende de consument actualiseert en diens kredietwaardigheid beoordeelt.
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HOOFDSTUK III

d)

het totale kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming;

e)

in geval van een krediet in de vorm van uitstel van betaling
voor een goed of een dienst of van gelieerde kredietovereenkomsten, het goed of de dienst en de contante prijs
daarvan;

f)

de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van
deze rentevoet regelen, en, voor zover beschikbaar, indices
of referentierentevoeten die betrekking hebben op de
aanvankelijke debetrentevoet, en de termijnen, voorwaarden en procedures voor wijziging ervan. Indien naargelang
van de verschillende omstandigheden verschillende debetrentevoeten worden toegepast, wordt deze informatie met
betrekking tot alle toepasselijke rentevoeten verstrekt;

g)

het jaarlijkse kostenpercentage en het totale door de
consument te betalen bedrag, berekend bij het sluiten van
de kredietovereenkomst; alle bij de berekening van dit
percentage gebruikte hypothesen worden vermeld;

h)

het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de
consument te verrichten betalingen, en, in voorkomend
geval, de volgorde waarin de betalingen aan de verschillende openstaande saldi tegen verschillende debetrentevoeten worden toegerekend met het oog op aflossing;

i)

in geval van aflossing van het kapitaal van een kredietovereenkomst met vaste looptijd, het recht van de
consument om gratis en op verzoek op enig ogenblik
tijdens de loop van de kredietovereenkomst een overzicht
van de rekening in de vorm van een aflossingstabel te
ontvangen;

TOEGANG TOT GEGEVENSBANKEN

Artikel 9
Toegang tot gegevensbanken
1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat kredietgevers uit
andere lidstaten toegang hebben tot de gegevensbestanden die in
de lidstaat in kwestie worden gebruikt om de kredietwaardigheid
van de consument te beoordelen. De toegangsvoorwaarden
moeten niet-discriminerend zijn.
2. Indien de afwijzing van de kredietaanvraag gebaseerd is op
de raadpleging van een gegevensbestand, stelt de kredietgever de
consument onverwijld en kosteloos in kennis van het resultaat
van deze raadpleging en in de door het geraadpleegde
gegevensbestand opgenomen inlichtingen.
3. De informatie wordt verstrekt tenzij het verstrekken van
dergelijke informatie op grond van andere communautaire
wetgeving verboden is of indruist tegen doelstellingen van de
openbare orde of de openbare veiligheid.
4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van Richtlijn
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (1).

HOOFDSTUK IV
INFORMATIE EN RECHTEN BETREFFENDE
KREDIETOVEREENKOMSTEN

De aflossingstabel geeft de te betalen bedragen en de
betalingstermijnen en voorwaarden aan; in de tabel wordt
elke periodieke betaling uitgesplitst in afgelost kapitaal, op
basis van de debetrentevoet berekende rente en, in
voorkomend geval, bijkomende kosten; indien krachtens
de kredietovereenkomst het rentepercentage niet vast is of
de bijkomende kosten kunnen worden gewijzigd, wordt in
de aflossingstabel op een duidelijke en beknopte wijze
vermeld dat de gegevens van de tabel alleen gelden tot de
wijziging van de debetrentevoet of van de bijkomende
kosten overeenkomstig de kredietovereenkomst;

Artikel 10
In de kredietovereenkomst te vermelden informatie
1. De kredietovereenkomst wordt op papier of op een andere
duurzame drager opgesteld.
Elke overeenkomstsluitende partij krijgt een exemplaar van de
kredietovereenkomst. Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale
voorschriften inzake de geldigheid van het sluiten van kredietovereenkomsten, mits deze voorschriften overeenstemmen met
het Gemeenschapsrecht.
2. In de kredietovereenkomst worden op duidelijke en
beknopte wijze vermeld:
a)

het soort krediet;

b)

de identiteit en geografische adressen van de overeenkomstsluitende partijen en in voorkomend geval de identiteit en
het geografische adres van de betrokken kredietbemiddelaar;

c)

de duur van de kredietovereenkomst;

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
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j)

indien kosten en interesten worden betaald zonder aflossing van het kapitaal, een overzicht van de betalingstermijnen en -voorwaarden voor de betaling van de rente
en recurrente en niet-recurrente bijbehorende kosten;

k)

de eventuele kosten voor het aanhouden van een of meer
rekeningen voor de boeking van zowel betalingen als
kredietopnemingen, tenzij het openen van een rekening
facultatief is, tezamen met de kosten voor het gebruik van
een betaalmiddel voor zowel betalingen als kredietopnemingen, andere uit de kredietovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede de voorwaarden waaronder die
kosten kunnen worden gewijzigd;

l)

de op het tijdstip van het sluiten van de kredietovereenkomst geldende rentevoet ingeval van betalingsachterstand
daarvan alsmede de wijzigingsmodaliteiten en, in voorkomend geval, kosten van niet-nakoming;
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m)

een waarschuwing betreffende de gevolgen van wanbetaling;

n)

dat in voorkomend geval notariskosten in rekening worden
gebracht;

o)

de eventueel gevraagde zekerheden en verzekeringen;

p)

het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht en de
termijn voor de uitoefening daarvan, alsmede andere
uitoefeningsvoorwaarden, zoals informatie over de verplichting voor de consument om overeenkomstig artikel 14,
lid 3, onder b), het opgenomen kapitaal en de rente te
betalen en het bedrag van de rente per dag;

q)

informatie over de uit artikel 15 voortvloeiende rechten en
de voorwaarden voor de uitoefening daarvan;

r)

het recht tot vervroegde aflossing, de procedure voor
vervroegde aflossing alsmede, in voorkomend geval,
informatie over het recht van de kredietgever op een
vergoeding en de wijze waarop deze vergoeding wordt
vastgesteld;

s)

de procedure voor de uitoefening van het recht van
beëindiging van de kredietovereenkomst;

t)

of voor de consument buitengerechtelijke klachten- en
beroepsprocedures openstaan en zo ja, hoe hij die
procedures kan inleiden;

u)

in voorkomend geval, de overige contractvoorwaarden;

v)

in voorkomend geval, naam en adres van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit.

3. In geval van toepassing van lid 2, onder i), stelt de
kredietgever, gratis en op elk ogenblik tijdens de loop van de
kredietovereenkomst, een overzicht van de rekening in de vorm
van een aflossingstabel ter beschikking aan de consument.
4. De ingevolge lid 2 te verstrekken informatie bij een
kredietovereenkomst waarbij de betalingen door de consument
niet tot een directe overeenkomstige aflossing van het totale
kredietbedrag leiden, maar dienen voor kapitaalvorming gedurende de termijnen en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld
in de kredietovereenkomst of in een nevenovereenkomst, bevat
een duidelijke en beknopte vermelding dat dergelijke kredietovereenkomsten niet voorzien in een garantie tot terugbetaling
van het totale uit hoofde van de kredietovereenkomst opgenomen kredietbedrag, tenzij die garantie wordt gegeven.
5. Bij kredietovereenkomsten die in de vorm van een
geoorloofde debetstand op een rekening overeenkomstig
artikel 2, lid 3 worden verleend, worden op duidelijke en
beknopte wijze vermeld:
a)

het soort krediet;

b)

de identiteit en het geografische adres van de overeenkomstsluitende partijen en, in voorkomend geval, de
identiteit en het geografische adres van de betrokken
kredietbemiddelaar;
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c)

de duur van de kredietovereenkomst;

d)

het totale kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming;

e)

de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van
deze rentevoet regelen, en, voor zover beschikbaar, indices
of referentierentevoeten die betrekking hebben op de
aanvankelijke debetrentevoet, alsook de termijnen, de
voorwaarden en de procedure voor wijziging van de
debetrentevoet; indien naargelang van de verschillende
omstandigheden verschillende debetrentevoeten worden
toegepast, wordt deze informatie met betrekking tot alle
toepasselijke rentevoeten verstrekt;

f)

het jaarlijkse kostenpercentage en de totale door de
consument te betalen kosten, berekend bij het sluiten van
de kredietovereenkomst; alle bij de berekening van dit
percentage gebruikte hypothesen worden vermeld overeenkomstig artikel 19, lid 2, in combinatie met artikel 3,
onder g) en i); de lidstaten mogen bepalen dat het jaarlijkse
kostenpercentage niet hoeft te worden vermeld;

g)

in voorkomend geval, de vermelding dat de consument te
allen tijde gevraagd kan worden het kredietbedrag volledig
terug te betalen;

h)

de procedure voor de uitoefening van het recht van
herroeping van de kredietovereenkomst, en tevens

i)

de informatie over de vanaf het sluiten van de overeenkomst verschuldigde kosten, alsmede, voor zover van
toepassing, de voorwaarden waaronder deze gewijzigd
kunnen worden.

Artikel 11
Informatie over de debetrentevoet
1. In voorkomend geval wordt de consument op papier of op
een andere duurzame drager in kennis gesteld van een wijziging
van de debetrentevoet voordat de wijziging van kracht wordt.
Daarbij wordt het bedrag van de na de inwerkingtreding van de
nieuwe debetrentevoet te verrichten betalingen vermeld evenals
bijzonderheden betreffende een eventuele wijziging in het aantal
of de frequentie van de betalingen.
2. De partijen kunnen echter in de kredietovereenkomst
overeenkomen dat de in lid 1 bedoelde informatie periodiek
aan de consument wordt verstrekt indien de wijziging van de
debetrentevoet het gevolg is van een wijziging van een
referentierentevoet en het publiek via passende middelen kennis
kan nemen van de nieuwe referentierentevoet en de informatie
over de nieuwe referentierentevoet ook beschikbaar is in de
gebouwen van de kredietgever.

Artikel 12
Verplichtingen bij kredietovereenkomsten in de vorm van
een geoorloofde debetstand op een rekening
1. Bij een kredietovereenkomst in de vorm van een geoorloofde
debetstand op een rekening wordt de consument regelmatig op

22.5.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

de hoogte gebracht met een rekeningafschrift op papier of op een
andere duurzame drager. Dit afschrift bevat de volgende
informatie:
a)

de periode waarop het rekeningafschrift betrekking heeft;

b)

de opgenomen bedragen en de datum van opneming;

c)

het saldo en de datum van het vorige afschrift;

d)

het nieuwe saldo;

e)

de datum en het bedrag van de door de consument
verrichte betalingen;

f)

de toegepaste debetrentevoet;

g)

de eventueel toegepaste kosten;

h)

in voorkomend geval, het te betalen minimumbedrag.

2. Bovendien wordt de consument, voordat de betreffende
wijzing van kracht wordt, op papier of op een andere duurzame
drager in kennis gesteld van verhogingen van de debetrentevoet
of van de kosten.
De partijen kunnen in de kredietovereenkomst echter overeenkomen dat informatie over wijzigingen van de debetrentevoet op
de in lid 1 bepaalde wijze moet worden verstrekt, indien de
wijziging van de debetrentevoet het gevolg is van een wijziging
van een referentierentevoet en het publiek via passende middelen
kennis kan nemen van de nieuwe referentierentevoet en de
informatie over de nieuwe referentierentevoet ook beschikbaar is
in de gebouwen van de kredietgever.

informatie op grond van andere communautaire wetgeving is
verboden of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of
openbare veiligheid.

Artikel 14
Herroepingsrecht
1. De consument beschikt over een termijn van veertien
kalenderdagen om de kredietovereenkomst zonder opgave van
redenen te herroepen.
De termijn waarbinnen een overeenkomst kan worden herroepen gaat in:
a)

op de dag van de sluiting van de kredietovereenkomst, of

b)

op de dag waarop de consument de contractuele
voorwaarden en informatie overeenkomstig artikel 10
ontvangt, als die dag later valt dan de onder a) van deze
alinea bedoelde datum.

2. Indien voor een gelieerde kredietovereenkomst, zoals
gedefinieerd in artikel 3, onder n), nationale wetgeving op de
datum van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds voorschrijft
dat de gelden niet ter beschikking gesteld kunnen worden van de
consument voor het verstrijken van een specifieke periode,
kunnen lidstaten uitzonderlijk bepalen dat de in het eerste lid van
dit artikel bedoelde periode op uitdrukkelijk verzoek van de
consument kan verkort worden tot deze specifieke periode.
3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt,
a)

stelt hij de kredietgever, teneinde de herroeping uitwerking
te geven vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde
termijn, hiervan in lijn met de door de kredietgever
ingevolge artikel 10, lid 2, onder p), verstrekte informatie
in kennis op een wijze die bewijs volgens de nationale
rechtsvoorschriften mogelijk maakt. De termijn wordt
geacht te zijn nageleefd indien die kennisgeving, op papier
of op een andere duurzame drager waarover de kredietgever
beschikt en waartoe hij toegang heeft, vóór het verstrijken
van de termijn is verzonden, en

b)

betaalt hij onverwijld en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen
nadat hij de kennisgeving van de herroeping aan de
kredietgever heeft gestuurd, de kredietgever het kapitaal en
de op dit kapitaal lopende rente, vanaf de datum waarop
het krediet is opgenomen tot de datum waarop het kapitaal
wordt terugbetaald. De verschuldigde debetrente wordt
berekend aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet. De kredietgever heeft bij herroeping geen recht op een
andere vergoeding van de consument, met uitzondering
van de vergoeding voor niet voor terugbetaling in
aanmerking komende kosten die de kredietgever aan een
overheidsorgaan heeft betaald.

Artikel 13
Kredietovereenkomsten met onbepaalde looptijd
1. De consument kan een kredietovereenkomst met onbepaalde looptijd op een normale wijze te allen tijde kosteloos
beëindigen, tenzij de partijen een opzeggingstermijn zijn
overeengekomen. De termijn mag niet langer zijn dan één
maand.
Indien zulks in de kredietovereenkomst is overeengekomen, kan
de kredietgever een kredietovereenkomst met onbepaalde looptijd in de regel beëindigen door de consument op papier of op
een andere duurzame drager een opzegging met ten minste twee
maanden te doen toekomen.
2. Indien dit in de kredietovereenkomst is overeengekomen,
kan de kredietgever op objectieve gronden de consument het
recht ontnemen om op grond van een overeenkomst met
onbepaalde looptijd krediet op te nemen. De kredietgever stelt de
consument, op papier of op een andere duurzame drager, indien
mogelijk van tevoren en uiterlijk onmiddellijk na de rechtsontzegging, van die rechtsontzegging in kennis, alsook van de
gronden hiervoor, tenzij het verstrekken van dergelijke
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4. Indien door de kredietgever of een derde partij op grond van
een onderlinge overeenkomst een nevendienst in verband met de
kredietovereenkomst wordt verricht, is de consument die
overeenkomstig dit artikel zijn herroepingsrecht met betrekking
tot de kredietovereenkomst uitoefent, niet langer aan de
nevendienst gebonden.
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5. Indien de consument overeenkomstig de leden 1, 3 en 4 een
herroepingsrecht heeft, zijn artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2002/
65/EG en artikel 5 van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van
20 december 1985 betreffende de bescherming van de
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (1) niet van toepassing.
6. De lidstaten mogen bepalen dat de leden 1 tot en met 4 niet
van toepassing zijn op kredietovereenkomsten die volgens de wet
door tussenkomst van een notaris moeten worden gesloten, mits
de notaris verklaart dat de consument de rechten voorzien in de
artikelen 5 en 10 geniet.
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vervroegde aflossing, mits de vervroegde aflossing valt in een
termijn waarvoor een vaste debetrentevoet geldt.
Dergelijke vergoeding mag niet hoger zijn dan 1 % van het
vervroegd afgeloste kredietbedrag, indien de termijn tussen de
vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de
kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar. Indien de
termijn niet meer bedraagt dan één jaar, mag de vergoeding ten
hoogste 0,5 % van het vervroegd afgeloste kredietbedrag
bedragen.
3. Er wordt geen vergoeding voor vervroegde aflossing
aangerekend indien:

7. Dit artikel doet geen afbreuk aan nationale wetgeving
houdende vaststelling van een termijn waarbinnen de uitvoering
van de overeenkomst geen aanvang kan nemen.

a)

de aflossing heeft plaatsgevonden uit hoofde van een
verzekeringscontract dat bedoeld is om een kredietaflossingsgarantie te bieden;

Artikel 15

b)

in geval van een geoorloofde debetstand op een rekening,
of

c)

indien de aflossing valt in een termijn waarvoor geen vaste
debetrente geldt.

Gelieerde kredietovereenkomsten
1. Indien de consument op grond van het Gemeenschapsrecht
een contract voor de levering van een goed of het verrichten van
een dienst heeft herroepen, is hij niet langer gebonden aan de
daarmee gelieerde kredietovereenkomst.
2. Indien de onder de gelieerde kredietovereenkomst vallende
goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk geleverd,
respectievelijk verricht worden of niet met de voorwaarden van
het contract voor de levering van een goed of het verrichten van
een dienst in overeenstemming zijn, kan de consument zijn
rechten doen gelden jegens de leverancier, respectievelijk de
dienstverrichter, indien hij niet de genoegdoening heeft gekregen
waarop hij overeenkomstig de wet of het contract voor de
levering van een goed of het verrichten van een dienst recht
heeft, na zijn rechten te hebben doen gelden jegens de
kredietgever. De lidstaten bepalen in welke mate en onder welke
voorwaarden die rechten worden uitgeoefend.
3. Dit artikel laat de nationale voorschriften onverlet die de
kredietgever hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk stellen met
betrekking tot elke vordering van de consument jegens de
leverancier, respectievelijk de dienstenaanbieder, indien het
afnemen van de goederen of de diensten bij de leverancier,
respectievelijk de dienstenaanbieder door middel van een
kredietovereenkomst gefinancierd is.

Artikel 16

4. De lidstaten kunnen bepalen dat:
a)

de kredietgever deze vergoeding alleen mag aanrekenen
indien het bedrag van de vervroegde aflossing een in de
nationale wetgeving vastgestelde drempel overschrijdt. Deze
drempel bedraagt maximaal 10 000 EUR over een periode
van twaalf maanden;

b)

de kredietgever uitzonderlijk een hogere vergoeding kan
vorderen indien hij kan bewijzen dat het door de
vervroegde aflossing geleden verlies hoger is dan het
krachtens lid 2 bepaalde bedrag.
Indien de door de kredietgever gevorderde vergoeding
hoger is dan het werkelijk geleden verlies, kan de
consument een overeenkomstige vermindering vorderen.
In dat geval bestaat het verlies in het verschil tussen de
oorspronkelijk overeengekomen rentevoet en de rentevoet
waaraan de kredietgever een lening kan verstrekken ten
belope van het vervroegd afgeloste bedrag op de markt op
het ogenblik van de vervroegde aflossing; bij de bepaling
van het verlies wordt tevens rekening gehouden met de
administratieve kosten ten gevolge van de vervroegde
aflossing.

Vervroegde aflossing
1. De consument heeft het recht om zich te allen tijde volledig
of gedeeltelijk van zijn verplichtingen op grond van een
kredietovereenkomst te kwijten. In dat geval heeft hij recht op
een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de
interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de
overeenkomst.

5. Een vergoeding mag niet hoger zijn dan het rentebedrag dat
de consument zou hebben betaald gedurende de termijn tussen
de vervroegde aflossing en de overeengekomen datum waarop de
kredietovereenkomst eindigt.

Artikel 17
2. De kredietgever heeft in geval van een vervroegde aflossing
recht op een billijke en objectief gegronde vergoeding voor
eventuele kosten die rechtstreeks verband houden met de
(1) PB L 372 van 31.12.1985, blz. 31.

Overdracht van rechten
1. Indien de rechten die de kredietgever op grond van de
kredietovereenkomst heeft, dan wel de overeenkomst zelf, aan
een derde worden overgedragen, kan de consument jegens de
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nieuwe houder de excepties en verweermiddelen opwerpen die
hem jegens de oorspronkelijke kredietgever ter beschikking
stonden, met inbegrip van schuldvergelijking, mits deze in de
betrokken lidstaat is toegestaan.
2. De consument wordt geïnformeerd over de in lid 1 bedoelde
overdracht, behalve indien de oorspronkelijke kredietgever, in
overleg met de nieuwe houder van de schuldvordering, tegenover
de consument het krediet verder beheert.

Artikel 18
Overschrijding
1. In een overeenkomst om een rekening-courant te openen
wordt, wanneer de mogelijkheid bestaat dat de consument een
overschrijding wordt toegestaan, eveneens de in artikel 6, lid 1,
onder e), bedoelde informatie vermeld. De kredietgever verstrekt
die informatie in elk geval op papier of op een andere duurzame
drager en op gezette tijden.
2. In geval van een aanzienlijke overschrijding gedurende meer
dan een maand brengt de kredietgever de consument, op papier
of op een andere duurzame drager, op de hoogte van:
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voor het gebruik van een betaalmiddel waarmee zowel
betalingen als kredietopnemingen kunnen worden verricht, en
de overige kosten voor betalingsverrichtingen worden in de
totale kosten van het krediet voor de consument meegerekend,
tenzij de opening van de rekening facultatief is en de kosten voor
de rekening duidelijk en afzonderlijk in de kredietovereenkomst
of een andere met de consument gesloten overeenkomst zijn
vastgesteld.
3. Bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage wordt
uitgegaan van de hypothese dat de kredietovereenkomst voor de
overeengekomen tijdsduur geldt en dat de kredietgever en de
consument hun verplichtingen nakomen binnen de termijnen en
op de data die in de kredietovereenkomst zijn bepaald.
4. Bij kredietovereenkomsten waarin clausules zijn opgenomen
op grond waarvan een wijziging kan plaatsvinden in de
debetrentevoet en, in voorkomend geval, de kosten die deel
uitmaken van het jaarlijkse kostenpercentage, welke wijziging bij
de berekening daarvan evenwel niet kan worden gekwantificeerd,
wordt bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
uitgegaan van de hypothese dat de rentevoet en de overige kosten
vast blijven ten opzichte van het oorspronkelijke niveau en tot de
afloop van de kredietovereenkomst van toepassing blijven.
5. Zo nodig kan voor de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage worden uitgegaan van de in bijlage I genoemde
aanvullende hypothesen.

a)

de overschrijding;

b)

het betreffende bedrag;

c)

de debetrentevoet;

d)

de eventuele toepasselijke boetes, kosten of verwijlinteresten.

3. Dit artikel laat een voorschrift in de nationale wetgeving
onverlet die van de kredietgever verlangt dat hij, ingeval de duur
van de overschrijding significant is, een ander soort kredietproduct aanbiedt.

Indien de in dit artikel en in deel II van bijlage I genoemde
hypothesen niet voldoende zijn om het jaarlijkse kostenpercentage op uniforme wijze te berekenen of niet meer
aangepast zijn aan de commerciële marktsituatie, kan de
Commissie de aanvullende hypothesen vaststellen die nodig zijn
om het jaarlijkse kostenpercentage te berekenen of de bestaande
wijzigen. Deze maatregelen, die bedoeld zijn om niet-essentiële
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.

HOOFDSTUK VI

HOOFDSTUK V

KREDIETGEVERS EN KREDIETBEMIDDELAARS

JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE

Artikel 20

Artikel 19

Toezicht op kredietgevers

Berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
1. Het jaarlijkse kostenpercentage, gelijk aan de contante
waarde, op jaarbasis, van alle tussen de kredietgever en de
consument overeengekomen of overeen te komen verbintenissen
(kredietopnemingen, aflossingen en kosten), wordt berekend
volgens de wiskundige formule in deel I van bijlage I.
2. Om het jaarlijkse kostenpercentage te berekenen, bepaalt
men de totale kosten van het krediet voor de consument, met
uitzondering van kosten die hij moet betalen wegens nietnaleving van een in de kredietovereenkomst opgenomen
verplichting en de andere kosten dan de aankoopprijs die hij
bij het afnemen van goederen of diensten in elk geval moet
betalen, ook indien contant wordt betaald.
De kosten voor het beheer van een rekening waarop zowel
betalingen als kredietopnemingen worden geboekt, de kosten

De lidstaten dragen er zorg voor dat een van financiële
instellingen onafhankelijke instantie of autoriteit toezicht houdt
op kredietgevers, of dat deze aan regelgeving zijn onderworpen.
Richtlijn 2006/48/EG blijft onverlet.

Artikel 21
Bepaalde verplichtingen van kredietbemiddelaars tegenover
consumenten
De lidstaten zorgen ervoor dat:
a)

de kredietmakelaar in reclame en in voor de consument
bestemde documenten de omvang van zijn volmacht
vermeldt, en met name of hij exclusief met één of meer
kredietgevers dan wel als onafhankelijk makelaar werkt;
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in voorkomend geval, het bedrag van de vergoeding die de
consument aan de kredietbemiddelaar dient te betalen voor
zijn dienstverlening, kenbaar wordt gemaakt aan de
consument en voor de sluiting van de kredietovereenkomst
op papier of een andere duurzame drager tussen de
consument en de kredietbemiddelaar wordt overeengekomen;
in voorkomend geval, de vergoeding die de consument aan
de kredietbemiddelaar dient te betalen voor zijn dienstverlening door de kredietbemiddelaar wordt meegedeeld
aan de kredietgever, teneinde het jaarlijkse kostenpercentage
te kunnen berekenen.
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beslechting van consumentengeschillen betreffende kredietovereenkomsten. Eventueel kan daartoe een beroep worden gedaan
op bestaande instanties.
2. De lidstaten sporen die instanties ertoe aan samen te werken
om ook grensoverschrijdende geschillen over kredietovereenkomsten op te lossen.

Artikel 25
Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

HOOFDSTUK VII
UITVOERINGSMAATREGELEN

Artikel 22
Harmonisatie en dwingend karakter van de richtlijn
1. In zoverre deze richtlijn geharmoniseerde bepalingen bevat,
mogen de lidstaten geen bepalingen handhaven of invoeren in
hun nationale wetgeving die afwijken van die welke in deze
richtlijn zijn vastgesteld.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de consument geen
afstand kan doen van de rechten die hem worden toegekend
krachtens de bepalingen van het nationale recht die uitvoering
geven aan of overeenstemmen met deze richtlijn.
3. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de bepalingen
die zij ter uitvoering van deze richtlijn vaststellen, niet kunnen
worden omzeild door overeenkomsten een bijzondere vorm te
geven, met name door kredietopnemingen of kredietovereenkomsten die onder deze richtlijn vallen op te nemen in
kredietovereenkomsten die, door de aard of het doel ervan,
buiten de werkingssfeer ervan zouden kunnen vallen.
4. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te bewerkstelligen dat, indien de kredietovereenkomst een nauwe band
heeft met het grondgebied van een of meer lidstaten, de
consument de bescherming van deze richtlijn niet wordt ontzegd
doordat het recht van een derde land wordt gekozen als op de
kredietovereenkomst toepasselijk recht.

Artikel 23
Sancties
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die gelden
voor inbreuken op de ter uitvoering van deze richtlijn
vastgestelde nationale bepalingen, en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast.
De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 24
Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
1. De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate en doelmatige
procedures worden ingesteld voor de buitengerechtelijke

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 26
Aan de Commissie te verstrekken informatie
Indien een lidstaat gebruikmaakt van een van de in artikel 2,
leden 5 en 6, artikel 4, lid 1, en lid 2, onder c), artikel 6, lid 2,
artikel 10, lid 1, en lid 2, onder g), artikel 14, lid 2, en artikel 16,
lid 4, vermelde regelgevingsopties, stelt hij de Commissie daarvan
in kennis, alsook van eventuele latere wijzigingen. De Commissie
stelt die informatie beschikbaar voor het publiek via een website
of op een andere gemakkelijk toegankelijke wijze. De lidstaten
nemen passende maatregelen om die informatie te verspreiden
onder nationale kredietgevers en consumenten.

Artikel 27
Omzetting
1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen, en
publiceren deze vóór 12 mei 2010. Zij delen de Commissie
onverwijld de tekst van die bepalingen mede.
Zij passen die bepalingen toe met ingang van 12 mei 2010.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. Om de vijf jaar, en voor het eerst op 12 mei 2013, worden
de in deze richtlijn en haar bijlagen vastgestelde drempels en de
percentages die voor de berekening van de vergoeding bij
vervroegde aflossing worden gebruikt, door de Commissie
heronderzocht en getoetst aan de economische ontwikkelingen
in de Gemeenschap en de situatie op de betrokken markt. Tevens
beoordeelt de Commissie de gevolgen van het bestaan van de in
artikel 2, leden 5 en 6, artikel 4, lid 1, en lid 2, onder c), artikel 6,
lid 2, artikel 10, lid 1, en lid 2, onder g), artikel 14, lid 2, en
artikel 16, lid 4, vermelde regelgevingsopties voor de interne
markt en de consumenten. De resultaten worden aan het
Europees Parlement en de Raad bekendgemaakt, eventueel
vergezeld van een voorstel tot wijziging van de drempels en de
percentages, evenals de hierboven vermelde regelgevingsopties
dienovereenkomstig.
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Artikel 28

Omrekening van in euro luidende bedragen in nationale
valuta
1. Voor de toepassing van deze richtlijn maken de lidstaten die
de in euro luidende bedragen in nationale valuta omzetten, bij
deze omzetting aanvankelijk gebruik van de op de datum van
aanneming van deze richtlijn geldende wisselkoers.

2. De lidstaten zorgen er echter voor dat de artikelen 11 tot en
met 13, 17 en 18, lid 1, tweede zin, en artikel 18, lid 2, tevens
van toepassing zijn op kredietovereenkomsten met onbepaalde
looptijd die op de datum van inwerkingtreding van de nationale
uitvoeringsmaatregelen reeds lopen.

Artikel 31

2. De lidstaten kunnen de uit de omrekening resulterende
bedragen afronden, mits het verschil met het exacte bedrag niet
groter is dan 10 EUR.

HOOFDSTUK VIII

L 133/83

Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

Artikel 32

Intrekking
Richtlijn 87/102/EEG wordt met ingang van 12 mei 2010
ingetrokken.
Artikel 30
Overgangsmaatregelen
1. De op de datum van inwerkingtreding van de nationale
uitvoeringsmaatregelen bestaande kredietovereenkomsten vallen
buiten deze richtlijn.

Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Straatsburg, 23 april 2008.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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BIJLAGE I

I.

De basisvergelijking die de gelijkwaardigheid van de kredietopnemingen enerzijds en de aflossingen en kosten
anderzijds weergeeft.
De basisvergelijking ter bepaling van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) geeft op jaarbasis de gelijkheid weer tussen
de som van de geactualiseerde waarden van de kredietopnemingen enerzijds, en de som van de geactualiseerde
waarden van de aflossingen en kosten anderzijds:
m

m0

k=1

l=1

∑ Ck ð1 þ XÞ − tk = ∑ Dl ð1 þ XÞ − Sl

waarin:
— X het JKP;
— m het volgnummer van de laatste kredietopneming;
— k

het volgnummer van een kredietopneming, waarbij 1 ≤ k ≤ m;

— Ck het bedrag van kredietopneming nummer k;
— tk het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren en fracties van jaren, tussen de datum van de eerste kredietopneming en
de datum van elke latere kredietopneming, waarbij t1 = 0;
— m’ het volgnummer van de laatste aflossing of betaling;
— l

het volgnummer van een aflossing of betaling;

— Dl het bedrag van een aflossing of betaling;
— sl

het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren en fracties van jaren, tussen de datum van de eerste kredietopneming en
de datum van elke aflossing of betaling.

Opmerkingen:
a)

De door beide partijen op diverse tijdstippen betaalde bedragen zijn niet noodzakelijk gelijk en worden niet
noodzakelijk met gelijke tussenpozen betaald.

b)

De aanvangsdatum is die van de eerste kredietopneming.

c)

Het verschil tussen de data die bij de berekeningsmethoden worden gebruikt, wordt uitgedrukt in jaren of
fracties van jaren. Een jaar wordt geacht 365 dagen (voor schrikkeljaren 366 dagen), 52 weken of twaalf gelijke
maanden te tellen. Een gelijke maand wordt geacht 30,41666 dagen te tellen (d.w.z. 365/12), zowel voor
gewone jaren als schrikkeljaren.

d)

De uitkomst van de berekening wordt ten minste tot op de eerste decimaal weergegeven. Als de volgende
decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, wordt de eerste decimaal met 1 vermeerderd.

e)

De vergelijking kan met slechts één sommatie worden herschreven aan de hand van het begrip flux (A k). De flux
is positief of negatief, d.w.z. wordt gedurende de perioden 1 tot en met k respectievelijk betaald of ontvangen, en
wordt uitgedrukt in jaren:
n

S = ∑ Ak ð1 þ XÞ − tk ,
k=1

S is het saldo van de geactualiseerde flux en bedraagt nul indien de flux gelijkwaardig is.

II.

Aanvullende hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage:
a)

indien de consument op grond van de kredietovereenkomst vrij kan kiezen hoeveel krediet hij opneemt, wordt
verondersteld dat het totale kredietbedrag onmiddellijk volledig wordt opgenomen;

b)

indien een kredietovereenkomst mogelijkheden van kredietopneming met verschillende kosten of debetrentevoeten biedt, wordt verondersteld dat het totale kredietbedrag tegen de hoogste kosten en debetrentevoet
wordt opgenomen, toegepast op het meest gebruikelijke mechanisme voor kredietopneming waarvan in het
kader van dat soort kredietovereenkomst wordt gebruikgemaakt;
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c)

indien een kredietovereenkomst de consument in het algemeen de vrijheid biedt om te kiezen hoeveel krediet hij
opneemt, maar bij de verschillende wijzen van kredietopneming een beperking oplegt met betrekking tot het
bedrag en de termijn, wordt verondersteld dat het kredietbedrag op de vroegste datum waarin de overeenkomst
voorziet overeenkomstig deze kredietopnemingsbeperkingen wordt opgenomen;

d)

indien er geen aflossingsschema is vastgesteld, wordt ervan uitgegaan:
i)

dat het krediet wordt verleend voor een periode van één jaar, en

ii)

dat het krediet in twaalf gelijke maandelijkse termijnen wordt afgelost;

e)

indien er een aflossingsschema is vastgesteld, maar het bedrag van de aflossingen flexibel is, wordt verondersteld
dat het bedrag van elke aflossing het laagste is waarin de overeenkomst voorziet;

f)

indien in de kredietovereenkomst verscheidene aflossingsdata worden vermeld, wordt het krediet, tenzij anders
wordt bepaald, ter beschikking gesteld en worden de aflossingen op de eerste van deze data verricht.

g)

indien het plafond dat van toepassing is op het krediet nog niet is overeengekomen, wordt het geacht
1 500 EUR te zijn;

h)

in geval van een geoorloofde debetstand op een rekening wordt verondersteld dat het totale kredietbedrag
volledig en voor de volledige duur van de kredietovereenkomst wordt opgenomen. Indien de duur van de
kredietovereenkomst onbekend is, wordt bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage uitgegaan van de
hypothese dat de duur van het krediet drie maanden bedraagt;

i)

indien voor een beperkte termijn of een beperkt bedrag verschillende rentevoeten en kosten worden
aangeboden, worden de hoogste rentevoet en de hoogste kosten geacht de rentevoet en de kosten voor de gehele
duur van de kredietovereenkomst te zijn;

j)

met betrekking tot consumentenkredietovereenkomsten waarvoor een vaste debetrentevoet voor de eerste
periode is overeengekomen en waarvoor aan het eind van deze periode een nieuwe debetrentevoet wordt
vastgesteld die vervolgens periodiek wordt aangepast volgens een overeengekomen indicator, wordt bij de
berekening van het jaarlijkse kostenpercentage uitgegaan van de hypothese dat vanaf het eind van de periode
met vaste debetrentevoet de debetrentevoet dezelfde is als op het ogenblik van de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage, gebaseerd op de waarde van de overeengekomen indicator op dat moment.
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BIJLAGE II
EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

1.

Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
Kredietgever
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
Indien van toepassing:
Kredietbemiddelaar
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
(*)

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

Deze informatie is voor de kredietgever facultatief.

Telkens als „indien van toepassing” is vermeld, moet de kredietgever het vak invullen indien de informatie relevant is
voor het kredietproduct, of de desbetreffende informatie of het hele vak schrappen indien de informatie niet relevant is
voor het soort krediet in kwestie.

De aanwijzingen tussen vierkante haken zijn bedoeld voor de kredietgever en dienen te worden vervangen door de
desbetreffende gegevens.

2.

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
Het soort krediet
Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op
grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.
De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u het geld zal
ontvangen.
De duur van de kredietovereenkomst
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin
de termijnen worden toegerekend

U dient het volgende te betalen:
[Het bedrag, het aantal en de periodiciteit van de door de
consument te verrichten betalingen.]
Rente en/of kosten zijn als volgt te betalen:

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele kosten in verband met uw
krediet.

[Som van het totale kredietbedrag en de totale kredietkosten]

Indien van toepassing
Het krediet wordt verleend in de vorm van uitstel van
betaling voor een goed of dienst of wordt gekoppeld aan
de levering van een bepaald goed of het aanbieden van
een dienst.
Naam van het goed/de dienst
Contante prijs
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Indien van toepassing
Gevraagde zekerheden
Beschrijving van de door u in verband met de kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden.

[Soort zekerheden]

Indien van toepassing
Betalingen geven geen aanleiding tot directe aflossing van het
kapitaal.

3.

Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de verschillende debetrentevoeten die van toepassing zijn op de
kredietovereenkomst

[%
—
—
—

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van
het totale kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen
onderling beter vergelijken.
Is het, met het oog op het verkrijgen van het krediet, in
voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden,
verplicht om
— een verzekering ter waarborging van het krediet, of
— een andere nevendienst af te nemen?
Indien de kosten van deze diensten de kredietgever niet bekend
zijn, worden zij niet in het JKP opgenomen.

vast, of
variabel (met de index of referentierentevoet die
betrekking heeft op de aanvankelijke debetrentevoet)
perioden]

[ % Een representatief voorbeeld met vermelding van alle
voor de berekening van het hier op te geven percentage
gebruikte hypothesen]

Ja/neen [zo ja, soort verzekering aangeven]
Ja/neen [zo ja, soort nevendienst aangeven]

Met het krediet verband houdende kosten
Indien van toepassing
Het aanhouden van een of meer rekeningen is vereist
voor de boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen
Indien van toepassing
Bedrag van de kosten voor het gebruik van een specifiek
betaalmiddel (bijvoorbeeld een kredietkaart)
Indien van toepassing
Eventuele andere kosten die voortvloeien uit de kredietovereenkomst
Indien van toepassing
Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde aan de
kredietovereenkomst verbonden kosten voor wijziging
vatbaar zijn
Indien van toepassing
Verplichting tot betaling van notariskosten
Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben (bijvoorbeeld
gedwongen verkoop) en kredietverkrijging bemoeilijken.

4.

Voor wanbetaling wordt u [... (toepasselijke rente en
regeling voor de aanpassing ervan en, in voorkomend
geval, van de kosten van niet-nakoming)] aangerekend.

Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van
14 kalenderdagen te herroepen.

Ja/neen
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Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk
vervroegd af te betalen.
Indien van toepassing
De kredietgever heeft het recht op vergoeding bij
vervroegde aflossing

[Bepaling van de vergoeding (berekeningsmethode)
overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 16
van Richtlijn 2008/48/EG]

Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in kennis te
stellen van het resultaat van een raadpleging van een
gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van
dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van
toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op
grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist
tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare
veiligheid.
Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen
U hebt het recht om op verzoek kosteloos een exemplaar van de
ontwerpkredietovereenkomst te verkrijgen. Deze bepaling is niet
van toepassing indien de kredietgever ten tijde van het verzoek
niet voornemens is de overeenkomst met u aan te gaan.
Indien van toepassing
De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informatie is gebonden

Die informatie is geldig van … tot en met …

Indien van toepassing

5.

Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
a)

betreffende de kredietgever

Indien van toepassing
Vertegenwoordiger van de kredietgever in de lidstaat
waar de consument woont
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
Indien van toepassing
Registratie

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

[Het handelsregister waarin de kredietgever staat ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of een soortgelijke
wijze van identificatie in dat register]

Indien van toepassing
De toezichthoudende autoriteit
b)

betreffende de kredietovereenkomst

Indien van toepassing
Uitoefening van het herroepingsrecht

Indien van toepassing
De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt als
grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen
met u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

[Praktische instructies voor de uitoefening van het
herroepingsrecht, onder andere de termijn waarbinnen
het kan worden uitgeoefend, het adres waarnaar de
kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht moet worden gezonden en de gevolgen van nietuitoefening van dat recht]
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Indien van toepassing
Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter
Indien van toepassing
Taalregeling

c)

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in
het [bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zullen wij
voor de duur van de kredietovereenkomst communiceren in het [bepaalde taal/talen].

betreffende beroepsprocedures

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachtenen beroepsprocedures

(*)

[Desbetreffende clausule hier op te nemen]

Deze informatie is voor de kredietgever facultatief.

[Of voor de consument die partij is bij de overeenkomst
op afstand buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures openstaan en, zo ja, hoe hij die procedures
kan inleiden]
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BIJLAGE III
EUROPESE CONSUMENTENKREDIETINFORMATIE VOOR
1)
2)

geoorloofde debetstand op een rekening

consumentenkredieten aangeboden door bepaalde kredietorganisaties (artikel 2, lid 5, van Richtlijn
2008/48/EG)
3)

1.

schuldherschikking

Identiteit en contactgegevens van de kredietgever/kredietbemiddelaar
Kredietgever
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
Indien van toepassing
Kredietbemiddelaar
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
(*)

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

Deze informatie is voor de kredietgever facultatief.

Telkens als „indien van toepassing” is vermeld, moet de kredietgever het vak invullen indien de informatie relevant is
voor het kredietproduct, of de desbetreffende informatie of het hele vak schrappen indien de informatie niet relevant is
voor het soort krediet in kwestie.
De aanwijzingen tussen vierkante haken zijn bedoeld voor de kredietgever en dienen te worden vervangen door de
desbetreffende gegevens.

2.

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van kredietproduct
Het soort krediet
Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle bedragen die op
grond van een kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.
De duur van de kredietovereenkomst
Indien van toepassing
U kunt te allen tijde verzocht worden het kredietbedrag
volledig terug te betalen.

3.

Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, in voorkomend geval, de verschillende debetrentevoeten die voor de kredietovereenkomst gelden

[%
—
—

vast, of
variabel (met de index of referentierentevoet die
betrekking heeft op de aanvankelijke debetrentevoet)]
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Indien van toepassing
Jaarlijks kostenpercentage (JKP) (*)
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van
het totale kredietbedrag.Aan de hand van het JKP kunt u
verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken.
Indien van toepassing
Kosten
Indien van toepassing
De voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden
gewijzigd
Kosten in het geval van betalingsachterstand

(*)

4.

[ % Een representatief voorbeeld met vermelding van alle
voor de berekening van het hier op te geven percentage
gebruikte hypothesen]

[De vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in
rekening te brengen kosten]

Bij wanbetaling wordt u [… (toepasselijke rente en
regeling voor de aanpassing ervan en, in voorkomend
geval, van de kosten van niet-nakoming)] aangerekend.

Niet van toepassing op de Europese consumentenkredietinformatie voor een geoorloofde debetstand op een rekening in lidstaten
die op grond van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2008/48/EG bepalen dat het JKP in het geval van een geoorloofde debetstand op een
rekening niet wordt vermeld.

Overige juridische aspecten die van belang zijn
Beëindiging van de kredietovereenkomst

[De voorwaarden en de procedure voor beëindiging van
de kredietovereenkomst]

Raadpleging van een gegevensbank
De kredietgever dient u onverwijld en zonder kosten in kennis te
stellen van het resultaat van een raadpleging van een
gegevensbestand, indien een kredietaanvraag op basis van
dergelijke raadpleging is verworpen. Het voorgaande is niet van
toepassing indien het verstrekken van dergelijke informatie op
grond van communautaire wetgeving verboden is of indruist
tegen de doelstellingen van de openbare orde of de openbare
veiligheid.
Indien van toepassing
De periode gedurende welke de kredietgever door de
precontractuele informatie is gebonden.

Die informatie is geldig van … tot en met …

Indien van toepassing

5.

Te verstrekken aanvullende informatie indien de precontractuele informatie wordt verstrekt door een
kredietorganisatie (artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2008/48/EG) of wordt aangeboden voor een
consumentenkrediet voor schuldherschikking
Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde waarin
de termijnen worden toegerekend.

U dient het volgende te betalen:
[Representatief voorbeeld van een tabel met aflossingstermijnen, inclusief het bedrag, het aantal en de
periodiciteit van de door de consument te verrichten
betalingen]

Totaal door u te betalen bedrag
Vervroegde aflossing
U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig of gedeeltelijk
vervroegd af te betalen.
Indien van toepassing
De kredietgever heeft het recht op een vergoeding bij
vervroegde aflossing.

Indien van toepassing

[Bepaling van de vergoeding (berekeningsmethode)
overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van artikel 16
van Richtlijn 2008/48/EG]
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6.

Te verstrekken aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
a)

betreffende de kredietgever

Indien van toepassing
De vertegenwoordiger van de kredietgever in de lidstaat
waar de consument woont
Adres
Telefoonnummer (*)
E-mailadres (*)
Fax (*)
Webadres (*)
Indien van toepassing:
Registratie

[Identiteit]
[Geografisch adres voor gebruik door de consument]

[Het handelsregister waarin de kredietgever staat ingeschreven en zijn inschrijvingsnummer of een soortgelijke
wijze van identificatie in dat register]

Indien van toepassing
De toezichthoudende autoriteit
b)

betreffende de kredietovereenkomst

Herroepingsrecht
U hebt het recht de kredietovereenkomst binnen een periode van
14 kalenderdagen te herroepen.
Indien van toepassing
Uitoefening van het herroepingsrecht

Ja/neen
[Praktische instructies voor de uitoefening van het
herroepingsrecht, onder andere naar welk adres de
kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht moet worden gezonden en de gevolgen van nietuitoefening van dat recht]

Indien van toepassing
De wetgeving die door de kredietgever wordt gebruikt als
grondslag voor de totstandbrenging van betrekkingen
met u voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst
Indien van toepassing
Clausule inzake het op de kredietovereenkomst van
toepassing zijnde recht en/of de bevoegde rechter
Indien van toepassing
Taalregeling

c)

Informatie en contractvoorwaarden worden verstrekt in
het [bepaalde taal]. Indien u hiermee instemt, zullen wij
voor de duur van de kredietovereenkomst communiceren in het [bepaalde taal/talen].

betreffende beroepsprocedures

Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke klachtenen beroepsprocedures

(*)

[Desbetreffende clausule hier op te nemen]

Deze informatie is voor de kredietgever facultatief.

[Of voor de consument die partij is bij de overeenkomst
op afstand buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures openstaan en, zo ja, hoe hij die procedures
kan inleiden]
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