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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2011/90/EU VAN DE COMMISSIE
van 14 november 2011
tot wijziging van deel II van bijlage I bij Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de aanvullende hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien 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 (1) (de richtlijn consumentenkrediet), en met name
artikel 19, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Uit de ervaring van de lidstaten met de tenuitvoerlegging
van Richtlijn 2008/48/EG is gebleken dat de hypothesen
in deel II van bijlage I bij die richtlijn niet voldoende zijn
om het jaarlijkse kostenpercentage op uniforme wijze te
berekenen en bovendien niet meer aan de commerciële
marktsituatie zijn aangepast.
Deze hypothesen moeten worden aangevuld met nieuwe
hypothesen betreffende normen voor de berekening van
het jaarlijkse kostenpercentage voor doorlopende kredie
ten of kredieten die herhaaldelijk volledig moeten worden
terugbetaald. Ook moeten normen worden vastgesteld
voor het tijdstip van de eerste kredietopneming en de
betalingen die de consument moet verrichten.
Deel II van bijlage I bij Richtlijn 2008/48/EG moet
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Deel II van bijlage I bij Richtlijn 2008/48/EG wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.
Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2012 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stel
len en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2013.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze
richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vast
gesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 november 2011.
(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het comité dat is opgericht
bij artikel 25, lid 1, van Richtlijn 2008/48/EG en het
Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen
verzet,

(1) PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.

Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
Deel II van bijlage I bij Richtlijn 2008/48/EG komt als volgt te luiden:
„II. De aanvullende hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage luiden als volgt:
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 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 over
eenkomst voorziet, overeenkomstig deze kredietopnemingsbeperkingen wordt opgenomen.
c) Indien een kredietovereenkomst mogelijkheden van kredietopneming met verschillende kosten of debetrente
voeten 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.
d) 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
geoorloofde debetstand onbekend is, wordt bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage uitgegaan
van de hypothese dat de duur van het krediet drie maanden bedraagt.
e) In geval van een andere kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd dan een geoorloofde debetstand wordt
geacht dat:
i) het krediet vanaf de datum van de eerste kredietopneming voor een periode van één jaar wordt verstrekt
en dat de laatste betaling door de consument het saldo van het kapitaal, de rente en de eventuele overige
kosten dekt;
ii) het kapitaal vanaf één maand na de datum van de eerste kredietopneming door de consument in gelijke
maandelijkse termijnen wordt terugbetaald. In gevallen waarin het kapitaal binnen elke betalingstermijn
uitsluitend volledig in één betaling moet worden terugbetaald, worden achtereenvolgende kredietopnemin
gen en terugbetalingen door de consument van het gehele kapitaal geacht over de periode van één jaar
plaats te vinden. Rente en overige kosten worden overeenkomstig deze kredietopnemingen en terugbeta
lingen van kapitaal toegepast zoals in de kredietovereenkomst vastgelegd.
In dit punt wordt onder een kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd een doorlopend krediet verstaan, met
inbegrip van een krediet dat binnen of na een bepaalde periode volledig moet worden terugbetaald, maar
vervolgens, na terugbetaling, weer beschikbaar is om te worden opgenomen.
f) In geval van andere kredietovereenkomsten dan geoorloofde debetstanden en kredieten voor onbepaalde tijd
zoals bedoeld in de hypothesen in de punten d) en e):
i) indien de datum of het bedrag van een door de consument te verrichten terugbetaling van kapitaal niet
kan worden vastgesteld, wordt de terugbetaling geacht te zijn verricht op de vroegste datum en met het
laagste bedrag waarin de kredietovereenkomst voorziet;
ii) indien de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten, niet bekend is, wordt de datum van de eerste
kredietopneming geacht de datum te zijn met de kortste tijdspanne tussen deze datum en de datum
waarop de consument de eerste betaling moet verrichten.
g) Wanneer de datum of het bedrag van een door de consument te verrichten betaling op basis van de
kredietovereenkomst of op basis van de hypothesen in de punten d), e) of f) niet kan worden vastgesteld,
wordt de betaling geacht te zijn verricht overeenkomstig de data en voorwaarden van de schuldeiser en,
indien deze onbekend zijn:
i) wordt de rente samen met de terugbetalingen van kapitaal betaald;
ii) worden in één bedrag uitgedrukte niet-rentekosten betaald op de datum waarop de kredietovereenkomst
wordt gesloten;
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iii) worden in verschillende betalingen uitgedrukte niet-rentekosten in periodieke termijnen betaald, te be
ginnen op de datum van de eerste terugbetaling van kapitaal, en indien het bedrag van dergelijke
betalingen onbekend is, worden deze geacht gelijke bedragen te zijn;
iv) dekt de laatste betaling het saldo van het kapitaal, de rente en de eventuele overige kosten.
h) Indien het plafond dat op het krediet van toepassing is, nog niet is overeengekomen, wordt het geacht
1 500 EUR te bedragen.
i) Indien voor een beperkte termijn of een beperkt bedrag verschillende debetrentevoeten en kosten worden
aangeboden, worden de hoogste rentevoet en de hoogste kosten geacht de debetrentevoet 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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