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I
(Wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 165/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD
van 4 februari 2014
betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van
de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer
(Voor de EER relevante tekst)

met het oog op meer duidelijkheid, de belangrijkste be
palingen van die verordening te worden vereenvoudigd
en geherstructureerd.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 91,

(2)

Uit ervaring blijkt dat bepaalde technische elementen en
controleprocedures moeten worden verbeterd teneinde de
doeltreffendheid en efficiëntie van het tachograafsysteem
te waarborgen.

(3)

Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van de toepassing
van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 561/2006
van het Europees Parlement en de Raad (4). Om de no
dige samenhang te waarborgen moet het ook mogelijk
zijn die voertuigen buiten het toepassingsgebied van on
derhavige verordening te houden.

(4)

Tachografen dienen te worden ingebouwd in voertuigen
waarop Verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing
is. Bepaalde voertuigen dienen buiten het toepassings
gebied van die verordening te worden gelaten teneinde
enige flexibiliteit in te voeren, in het bijzonder voor voer
tuigen met een toegestane maximummassa van niet meer
dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van
materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder no
dig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die
enkel binnen een straal van 100 km rond de vestigings
plaats van de onderneming worden gebruikt, op voor
waarde dat het besturen zulke voertuigen niet de hoofd
activiteit van de bestuurder is. Teneinde de samenhang
tussen de relevante uitzonderingen van Verordening (EG)
nr. 561/2006 te waarborgen en de administratieve lasten
voor vervoersondernemingen te verminderen dienen, met
inachtneming evenwel van de doelstellingen van die ver
ordening, de in die uitzonderingen bepaalde toelaatbare
maximumafstanden te worden herzien.

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad (3) zijn
bepalingen vastgesteld voor de constructie, de installatie,
het gebruik en het testen van tachografen. Aangezien die
verordening meermaals ingrijpend is gewijzigd, dienen,

(1) PB C 43 van 15.2.2012, blz. 79.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 3 juli 2012 (PB C 349 E
van 29.11.2013, blz. 105) en standpunt van de Raad in eerste lezing
van 15 november 2013 (PB C 360 van 10.12.2013, blz. 66). Stand
punt van het Europees Parlement van 15 januari 2014 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(3) Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB L 370 van
31.12.1985, blz. 8).

(4) Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschrif
ten van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Ver
ordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad
(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).
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(5)

De Commissie zal overwegen om de geldigheidsduur van
de adapter voor M1- en N1-voertuigen te verlengen tot
2015 en zal zich vóór die datum verder beraden over
een langetermijnoplossing voor deze voertuigen.

(6)

De Commissie moet overwegen om gewichtssensoren in
vrachtwagens te laten installeren en moet beoordelen of
deze sensoren ertoe kunnen leiden dat de wetgeving in
zake het wegvervoer beter wordt nageleefd.

(7)

(8)

(9)

(12)

De beveiliging van de tachograaf en het onderliggende
systeem is van essentieel belang voor het genereren van
betrouwbare gegevens. Derhalve dient de fabrikant de
tachograaf zodanig te ontwerpen, te testen en tijdens
de gehele levensduur te blijven controleren dat zwakke
punten inzake beveiliging kunnen worden voorkomen,
opgespoord, en verholpen.

(13)

Aan de hand van praktijktests kan een tachograaf waar
voor nog geen typegoedkeuring is verleend, in reële situ
aties worden getest alvorens hij op ruime schaal wordt
ingevoerd, zodat sneller verbeteringen kunnen worden
aangebracht. Derhalve dienen praktijktests te worden toe
gelaten, op voorwaarde dat op de deelname eraan en op
de naleving van Verordening (EG) nr. 561/2006 daadwer
kelijk toezicht en controle worden uitgeoefend.

(14)

Gelet op het belang dat het hoogst mogelijke beveili
gingsniveau moet worden behouden, dienen de beveili
gingscertificaten te worden afgegeven door een certifice
ringsautoriteit die erkend is door het beheerscomité in
het kader van de „Mutual Recognition Agreement of Infor
mation Technology Security Evaluation Certificates” (Overeen
komst inzake wederzijdse erkenning van IT-beveiligings
beoordelingscertificaten) van de Groep van hoge ambte
naren voor de beveiliging van informatiesystemen
(SOG-IS).

Het gebruik van een op een mondiaal satellietnavigatie
systeem aangesloten tachograaf is een passend en koste
nefficiënt middel om de positie van het voertuig op be
paalde punten tijdens de dagelijkse werktijd automatisch
te registreren, ter ondersteuning van de controleambtena
ren tijdens hun werkzaamheden, en derhalve dient daarin
te worden voorzien.
In zijn uitspraak in zaak C-394/92, Michielsen en Geybels
Transport Service (1), heeft het Hof van Justitie van de
Europese Unie het begrip „dagelijkse werktijd” gedefini
eerd en dienen de voor controle bevoegde autoriteiten
het bepaalde in deze verordening te lezen in samenhang
met die definitie. De „dagelijkse werktijd” begint op het
moment waarop de bestuurder, na een periode van we
kelijkse of dagelijkse rust, de tachograaf in werking stelt
of, in geval van splitsing van de dagelijkse rust, aan het
einde van een rustperiode die minimaal negen uur heeft
geduurd. Hij eindigt aan het begin van een periode van
dagelijkse rust of, in geval van splitsing van de dagelijkse
rust, aan het begin van een rustperiode van minimaal
negen opeenvolgende uren.
Krachtens Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parle
ment en de Raad (2) zijn de lidstaten verplicht een mini
mumaantal wegcontroles uit te voeren. Communicatie op
afstand tussen de tachograaf en de controleautoriteiten
vergemakkelijkt gerichte wegcontroles, zodat de admini
stratieve lasten van steekproefsgewijze controles bij ver
voersondernemingen kunnen worden verminderd, en
dient derhalve te worden voorzien.

(10)

Intelligente vervoerssystemen (ITS) kunnen de problemen
inzake het Europese vervoersbeleid helpen oplossen, zo
als de toename van het wegvervoer en de daaruit vol
gende congestie, en het stijgende energieverbruik.
Daarom dienen tachografen van gestandaardiseerde inter
faces te worden voorzien, zodat zij interoperabel met
andere ITS-toepassingen zijn.

(11)

Er dient voorrang te worden verleend aan de ontwikke
ling van toepassingen die bestuurders helpen de door de
tachograaf geregistreerde gegevens te interpreteren zodat
die bestuurders de sociale wetgeving kunnen naleven.

(1) Jurispr. 1994, blz. I-2497.
(2) Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van
15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering
van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85
van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG (PB L 102
van 11.4.2006, blz. 35).
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In het kader van internationale betrekkingen met derde
landen dient de Commissie een certificeringsautoriteit in
de zin van deze verordening pas te erkennen als die
autoriteit voorwaarden voor beveiligingsbeoordeling biedt
die gelijkwaardig zijn aan die van de Overeenkomst in
zake wederzijdse erkenning. In dit verband moet het ad
vies van het beheerscomité worden gevolgd.
(15)

Installateurs en werkplaatsen vervullen een belangrijke rol
in de beveiliging van tachografen. Derhalve dienen be
paalde minimumvereisten voor de goedkeuring, de be
trouwbaarheid en de audit daarvan te worden vastgesteld.
De lidstaten dienen ook passende maatregelen te treffen
om belangenconflicten tussen installateurs of werkplaat
sen en vervoersondernemingen te voorkomen. Geen en
kele bepaling in deze verordening belet de lidstaten de
hierin omschreven goedkeuring, controle en certificering
zelf uit te voeren, volgens de in Verordening (EG)
nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3)
bepaalde procedures, op voorwaarde dat de minimumcri
teria bepaald in deze verordening worden vervuld.

(16)

Teneinde het toezicht op en de controle van de bestuur
derskaarten doeltreffender te maken en de taken van de
controleambtenaren te vereenvoudigen, dienen nationale
elektronische registers te worden ingesteld en dienen
voorbereidingen te worden getroffen om die registers
met elkaar te verbinden.

(3) Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie
en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van
13.8.2008, blz. 30).
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(17)

Wanneer zij controleren of het om een unieke bestuur
derskaart gaat, dienen de lidstaten de procedures te vol
gen zoals bepaald in Aanbeveling 2010/19/EU van de
Commissie (1).

(18)

Aandacht moet worden geschonken aan het bijzondere
geval waarin een lidstaat een tijdelijke, niet-vernieuwbare
bestuurderskaart afgeeft aan een bestuurder wiens ge
wone verblijfplaats zich niet in een lidstaat of een land
dat partij is bij de Europese Overeenkomst nopens de
arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrij
tuigen in het internationale vervoer over de weg van
1 juli 1970 (de „AETR-overeenkomst”) bevindt. In dat
geval dient de lidstaat in kwestie de desbetreffende bepa
lingen van deze verordening volledig toe te passen.

(19)

(20)

(21)

(22)

Voorts dient een lidstaat de mogelijkheid te worden ge
laten een bestuurderskaart af te geven aan een bestuurder
die zijn verblijfplaats op hun grondgebied heeft zelfs
indien de Verdragen op bepaalde delen van hun grond
gebied niet van toepassing zijn. In dat geval dient de
lidstaat in kwestie de desbetreffende bepalingen van
deze verordening volledig toe te passen.
De veranderingen die tachografen ondergaan en de
nieuwe manipulatietechnieken die opduiken, stellen con
troleambtenaren voortdurend voor nieuwe uitdagingen.
Met het oog op doeltreffender controles en een meer
geharmoniseerd controlebeleid in de gehele Europese
Unie dient een gemeenschappelijke methode te worden
toegepast voor de basisopleiding en de bijscholing van
controleambtenaren.
De registratie van gegevens door de tachograaf, alsmede
de ontwikkeling van technologieën voor de registratie
van positiegegevens, communicatie op afstand en de in
terface met intelligente vervoerssystemen brengen alle
maal de verwerking van persoonsgegevens met zich
mee. Daarom moet de relevante Unieregelgeving, met
name welke is opgenomen in Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad (2), en Richtlijn
2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad (3),
worden toegepast.

octrooien in verband met de overdracht van gegevens in
of uit de tachograaf voor iedereen beschikbaar zijn zon
der dat er royalty’s voor moeten worden betaald.

(23)

Waar van toepassing moeten de met de controleautori
teiten in de lidstaten uitgewisselde gegevens voldoen aan
toepasselijke internationale normen, bijvoorbeeld de set
normen voor Dedicated Short Range Communication die
is opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie.

(24)

Teneinde eerlijke concurrentie op de interne markt voor
wegvervoer te waarborgen en de bestuurders en vervoers
ondernemingen een duidelijk signaal te geven, dienen de
lidstaten doeltreffende, evenredige, afschrikkende en nietdiscriminerende sancties op te leggen, overeenkomstig de
in Richtlijn 2006/22/EG omschreven categorieën van in
breuken, zonder afbreuk te doen aan het subsidiariteits
beginsel.

(25)

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de selectie van
voertuigen voor controle gebeurt zonder discriminatie op
grond van de nationaliteit van de bestuurder of van het
land waar het bedrijfsvoertuig is ingeschreven of in het
verkeer is gebracht.

(26)

In het belang van de duidelijke, doeltreffende, evenredige
en eenvormige handhaving van de sociale voorschriften
in het wegvervoer moeten de autoriteiten in de lidstaten
de regels eenvormig toepassen.

(27)

Elke lidstaat dient de Commissie op de hoogte te brengen
van wat zij aantreffen met betrekking tot het aanbod van
frauduleuze apparaten of installaties waarmee de tacho
graaf kan worden gemanipuleerd, met inbegrip van het
geen wordt aangeboden via het internet, en de Commis
sie dient alle andere lidstaten daarvan in kennis te stellen.

(28)

De Commissie moet haar helpdesk op het internet hand
haven omdat zij daarmee bestuurders, vervoersonder
nemingen, controleautoriteiten en goedgekeurde installa
teurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten de gelegenheid
biedt om vragen en bezorgdheden inzake de digitale ta
chograaf, en ook inzake nieuwe soorten manipulatie of
fraude, op te werpen.

(29)

Door aanpassingen van de AETR-overeenkomst, is het
gebruik van de digitale tachograaf nu ook verplicht
voor voertuigen die zijn geregistreerd in derde landen
die de AETR hebben ondertekend. Aangezien die landen
rechtstreeks worden getroffen door veranderingen aan de
tachograaf naar aanleiding van deze verordening, dienen
zij aan gesprekken over technische kwesties, zoals het
systeem voor de uitwisseling van informatie over be
stuurderskaarten en werkplaatskaarten, te kunnen deel
nemen. Bijgevolg dient een tachograafforum te worden
opgericht.

Teneinde eerlijke concurrentie mogelijk te maken in de
ontwikkeling van toepassingen met betrekking tot de
tachograaf, moeten intellectuele-eigendomsrechten en

(1) Aanbeveling 2010/19/EU van de Commissie van 13 januari 2010
betreffende de veilige uitwisseling van elektronische gegevens tussen
lidstaten om de uniciteit van de door hen afgegeven bestuurders
kaarten te controleren (PB L 9 van 14.1.2010, blz. 10).
(2) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en be
treffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van
23.11.1995, blz. 31).
(3) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van
12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektro
nische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
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Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering
van deze verordening te waarborgen, dienen aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden te worden toege
kend met betrekking tot vereisten, beeldscherm en waar
schuwingsfuncties en typegoedkeuring van tachografen,
naast gedetailleerde bepalingen voor de slimme tachogra
fen; welke procedures bij het uitvoeren van de praktijk
tests moeten worden gevolgd en welke formulieren voor
het toezicht op die praktijktesten moeten worden ge
bruikt; het standaardformulier voor de schriftelijke ver
klaring met de redenen voor het verwijderen van de ver
zegeling; de gemeenschappelijke procedures en specifica
ties die nodig zijn voor de onderlinge verbinding van
elektronische registers; en de methode voor het bepalen
van de inhoud van de basisopleiding en bijscholing van
de met controle belaste ambtenaren. Deze bevoegdheden
dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig Verorde
ning (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en
de Raad (1).
De voor de toepassing van deze verordening vastgestelde
uitvoeringshandelingen die in de plaats komen van de
bepalingen van bijlage IB bij Verordening (EEG)
nr. 3821/85 en andere uitvoeringsverordeningen, moeten
vastgesteld zijn tegen 2 maart 2016. Indien deze uitvoe
ringshandelingen om enigerlei reden niet tijdig zijn vast
gesteld, dienen overgangsmaatregelen de nodige continuï
teit te waarborgen.

28.2.2014

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
BEGINSELEN, TOEPASSINGSGEBIED EN VOORSCHRIFTEN

Artikel 1
Onderwerp en beginselen
1.
Deze verordening bepaalt de verplichtingen en voorschrif
ten met betrekking tot de constructie, de installatie, het gebruik,
het testen en de controle van tachografen die in het wegvervoer
worden gebruikt om de naleving van Verordening (EG)
nr. 561/2006, Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parle
ment en de Raad (4) en Richtlijn 92/6/EEG van de Raad (5) te
verifiëren.
De constructie, de installatie, het gebruik en het testen van
tachografen moeten aan de voorschriften van deze verordening
voldoen.
2.
Deze verordening bepaalt de voorwaarden en voorschrif
ten waaronder de door de tachograaf geregistreerde, verwerkte
of opgeslagen informatie en gegevens, niet zijnde persoonsgege
vens, gebruikt mogen worden voor andere doeleinden dan de
verificatie van de naleving van de handelingen bedoeld in lid 1.
Artikel 2

(32)

(33)

In deze verordening bedoelde uitvoeringshandelingen
moeten niet door de Commissie worden vastgesteld als
het in deze verordening bedoelde comité geen advies
uitbrengt over het door de Commissie gepresenteerde
ontwerp van uitvoeringshandeling.
In het kader van de toepassing van de AETR-overeen
komst dienen verwijzingen naar Verordening (EEG)
nr. 3821/85 te worden begrepen als verwijzingen naar
deze verordening. De Unie zal overwegen welke stappen
binnen de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties moeten worden ondernomen om de
nodige samenhang te waarborgen tussen deze verorde
ning en de AETR-overeenkomst.

(34)

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming
is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parle
ment en de Raad (2) en heeft op 5 oktober 2011 advies
uitgebracht (3).

(35)

Verordening (EEG) nr. 3821/85 moet derhalve worden
ingetrokken,

(1) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voor
schriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop
de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(2) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van na
tuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgege
vens door de communautaire instellingen en organen en betreffende
het vrĳe verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).
(3) PB C 37 van 10.2.2012, blz. 6.

Definities
1.
In deze verordening gelden de definities van artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 561/2006.
2.
Naast de in lid 1 bedoelde definities wordt, voor de toe
passing van deze verordening verstaan onder:
a) „tachograaf of controleapparaat”: het in wegvoertuigen in te
bouwen apparaat om gegevens betreffende het rijden en de
snelheid van deze voertuigen automatisch of semiautoma
tisch weer te geven, te registreren, af te drukken, op te slaan
of door te geven overeenkomstig artikel 4, lid 3, evenals
details over bepaalde werktijden van de bestuurder;
b) „voertuigunit”: de tachograaf met uitzondering van de be
wegingssensor en de kabels waarmee de bewegingssensor
aangesloten is. De voertuigunit mag één enkele unit zijn,
of bestaan uit verscheidene units verspreid over het voer
tuig, op voorwaarde dat de voertuigunit aan de beveiligings
voorschriften van deze verordening voldoet; de voertuigunit
bestaat uit onder meer een verwerkingseenheid, een geheu
gen, een tijdmetingsfunctie, twee smartcard-interfaces (be
stuurder en bijrijder), een printer, een leesvenster, verbindin
gen en voorzieningen voor de invoer van de gebruikers
gegevens;
(4) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
(PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35).
(5) Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de
installatie en het gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegren
zers in bepaalde categorieën motorvoertuigen (PB L 57 van
2.3.1992, blz. 27).
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c) „bewegingssensor”: deel van de tachograaf dat een signaal
geeft betreffende de snelheid van het voertuig en/of de af
gelegde afstand;
d) „tachograafkaart”: smartcard voor gebruik in de tachograaf
waardoor de tachograaf de taak van de kaarthouder kan
vaststellen en gegevens kan verzenden en opslaan;
e) „registratieblad”: een blad dat ontworpen is om gegevens op
te nemen en vast te leggen, dat dient te worden aangebracht
in een analoge tachograaf en waarop de schrijfstiften van de
analoge tachograaf continu de te registreren gegevens op
tekenen;
f)

„bestuurderskaart”: een door de autoriteiten van een lidstaat
aan elke bestuurder afzonderlijk afgegeven tachograafkaart
die de bestuurder identificeert en de activiteiten van de
bestuurder registreert;

n) „het downloaden” van een digitale tachograaf: het kopiëren,
samen met een digitale handtekening, van (een gedeelte van)
de gegevensbestanden die in het geheugen van de voertuig
unit of in het geheugen van de tachograafkaart zijn geregis
treerd, op voorwaarde dat dit proces geen opgeslagen gege
vens wijzigt of vernietigt;
o) „voorval”: een door de digitale tachograaf gedetecteerd ab
normaal functioneren dat mogelijk het gevolg is van een
fraudepoging;
p) „fout”: een door de digitale tachograaf gedetecteerd abnor
maal functioneren dat mogelijk het gevolg is van een
slechte werking van of storing in het apparaat;
q) „installatie”: het plaatsen van de tachograaf in een voertuig;
r)

„ongeldige kaart”: een kaart die gebrekkig is gebleken of
waarvan de eerste authenticatie is mislukt, of waarvan de
geldigheidsduur nog niet begonnen of reeds verstreken is;

s)

„controlekaart”: een door de autoriteiten van een lidstaat
aan een nationale bevoegde controleautoriteit afgegeven ta
chograafkaart die de controleautoriteiten en, eventueel, de
controlerend ambtenaar identificeert; en die toegang ver
schaft tot de in het geheugen, op de bestuurderskaart en,
eventueel, op de werkplaatskaart opgeslagen gegevens om
deze te lezen, af te drukken en/of te downloaden;

„periodieke controle”: een reeks verrichtingen die worden
uitgevoerd om te controleren of de tachograaf goed werkt
en de instellingen overeenkomen met de voertuigparameters
en of er geen manipulatieapparatuur aan de tachograaf is
bevestigd;

t)

„reparatie”: reparatie van een bewegingssensor of van een
voertuigunit waarvoor de loskoppeling van de stroomvoor
ziening of, zijn loskoppeling van andere componenten van
de tachograaf, of het openen van de bewegingssensor of de
voertuigunit, nodig is;

„bedrijfskaart”: een tachograafkaart die door de autoriteiten
van een lidstaat is afgegeven aan een vervoersonderneming
welke met de tachografen uitgeruste voertuigen moet ge
bruiken, die de vervoersonderneming identificeert en waar
mee de in de tachografen opgeslagen gegevens, die door de
vervoersonderneming zijn versleuteld, kunnen worden
weergegeven, gedownload en afgedrukt;

u) „typegoedkeuring”: een proces ter certificering, door een
lidstaat, overeenkomstig artikel 13, dat de tachograaf, de
belangrijke componenten ervan of de op de markt in te
voeren tachograafkaart voldoen aan de eisen van deze ver
ordening;

g) „analoge tachograaf”: een tachograaf waarbij een registratie
blad overeenkomstig deze verordening, wordt gebruikt;
h) „digitale tachograaf”: een tachograaf waarbij een tachograaf
kaart overeenkomstig deze verordening wordt gebruikt;
i)

j)

k) „werkplaatskaart”: een tachograafkaart, afgegeven door de
autoriteiten van een lidstaat aan door die lidstaat erkende
aangewezen personeelsleden van een fabrikant van tacho
grafen, installateur, voertuigfabrikant of werkplaats, die de
kaarthouder identificeert en waarmee tachografen kunnen
worden getest, gekalibreerd en geactiveerd en/of waarmee
gegevens kunnen worden gedownload;
l)
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„activering”: de fase waarin de tachograaf volledig operatio
neel wordt en alle functies, inclusief de veiligheidsfuncties,
uitvoert, met gebruikmaking van een werkplaatskaart;

m) „kalibratie” van de digitale tachograaf: het bijwerken of be
vestigen van voertuigparameters, met inbegrip van de iden
tificatie van het voertuig en de voertuigkenmerken, die in
het geheugen moeten worden opgeslagen met gebruikma
king van een werkplaatskaart;

v) „interoperabiliteit”: het vermogen van systemen en van de
daaraan ten grondslag liggende bedrijfsprocessen om onder
ling gegevens uit te wisselen en informatie te delen;
w) „interface”: een installatie tussen systemen die de communi
catiemiddelen verschaft waardoor deze systemen zich met
elkaar in verbinding kunnen stellen en met elkaar in wissel
werking kunnen treden;
x) „tijdmeting”: een permanente digitale vastlegging van de
gecoördineerde universele datum en tijd (UTC);
y) „tijdafstelling”: een automatische afstelling van de lopende
tijd met geregelde tussenpozen en binnen een maximale
tolerantie van één minuut of een afstelling tijdens een ka
librering;
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z) „open norm”: een norm vastgelegd in een normspecificatie
document, vrij van of tegen geringe kosten verkrijgbaar en
die gratis of voor een gering bedrag gekopieerd, verspreid
en gebruikt mag worden.

— veilig zijn, zodat met name de integriteit en de herkomst
van de bron van de gegevens die geregistreerd worden door
en verkregen zijn van voertuigunits en bewegingssensoren,
worden gewaarborgd;

Artikel 3

— interoperabel zijn zoals tussen de verschillende generaties
van voertuigunits en tachograafkaarten;

Toepassingsgebied
1.
De tachografen worden geïnstalleerd en gebruikt in voer
tuigen, bestemd voor het vervoer van personen of goederen
over de weg, die in een lidstaat zijn ingeschreven en waarop
Verordening (EG) nr. 561/2006 van toepassing is.

— efficiënte verificatie mogelijk maken of deze verordening en
andere toepasselijke rechtshandelingen worden nageleefd;
— gebruikersvriendelijk zijn.

2.
De lidstaten mogen de in artikel 13, leden 1 en 3, van
Verordening (EG) nr. 561/2006 bedoelde voertuigen van de
toepassing van deze verordening vrijstellen.

3.

Digitale tachografen registreren de volgende gegevens:

a) de afgelegde afstand, en de snelheid van het voertuig;
3.
De lidstaten mogen voertuigen die bestemd zijn voor het
overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 561/2006 bedoelde vervoer waarvoor een uitzondering is
toegestaan, van de toepassing van deze verordening vrijstellen.

b) tijd;
c) positioneringspunten zoals bedoeld in artikel 8, lid 1;

De lidstaten kunnen voertuigen die bestemd zijn voor het over
eenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 561/2006 bedoelde vervoer waarvoor een uitzondering is
toegestaan, van de toepassing van deze verordening vrijstellen;
zij stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van de vrijstel
ling.

4.
Vijftien jaar nadat nieuw ingeschreven voertuigen een ta
chograaf moeten hebben zoals bepaald in de artikelen 8, 9 en
10, worden voertuigen die in een andere lidstaat dan de lidstaat
van inschrijving worden gebruikt, van zo’n tachograaf voorzien.

5.
De lidstaten kunnen met betrekking tot binnenlands ver
voer de installatie en het gebruik van tachografen in overeen
stemming met deze verordening verplicht stellen in alle voer
tuigen waarvoor hun installatie en het gebruik daarvan niet op
een andere wijze op grond van lid 1 verplicht is.

Artikel 4
Vereisten en te registreren gegevens
1.
Tachografen, inclusief externe componenten, tachograaf
kaarten en registratiebladen moeten, met het oog op de correcte
toepassing van deze verordening, aan strenge technische en
andere voorschriften voldoen.

2.
Tachografen en tachograafkaarten moeten aan de vol
gende vereisten voldoen:

— precieze en betrouwbare gegevens registreren met betrek
king tot de bestuurder, de bestuurdersactiviteiten en het
voertuig;

d) de identiteit van de bestuurder;
e) de activiteit van de bestuurder;
f) gegevens over controle, kalibratie en reparatie van de tacho
graaf, onder meer de identiteit van de werkplaats;
g) voorvallen en fouten.
4.
Analoge tachografen registreren ten minste de gegevens
bedoeld in lid 3, punten a), b) en e).
5.
Toegang tot de op de tachograaf en de tachograaf opge
slagen gegevens mag te allen tijde worden verleend aan:
a) de bevoegde controleautoriteiten;
b) de betreffende vervoersonderneming zodat zij kan voldoen
aan haar wettelijke verplichtingen, in het bijzonder als vast
gesteld in de artikelen 32 en 33.
6.
Het downloaden van gegevens moet gebeuren met mini
male vertraging voor vervoersondernemingen of bestuurders.
7.
Door de tachograaf vastgelegde gegevens die draadloos of
elektronisch in of uit de tachograaf kunnen worden doorgege
ven, hebben de vorm van openbaar beschikbare protocollen
zoals omschreven in open normen.
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8.
Om te waarborgen dat tachografen en tachograafkaarten
voldoen aan de beginselen en vereisten van deze verordening,
en in het bijzonder van dit artikel, stelt de Commissie, via
uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepalingen vast die nodig
zijn voor de eenvormige uitvoering van dit artikel, in het bij
zonder bepalingen die de technische middelen bieden inzake
hoe aan de vereisten moet worden voldaan. Die uitvoeringshan
delingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde onder
zoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 6
Gegevens tonen en waarschuwen
1.
Informatie in digitale tachografen en tachograafkaarten
betreffende voertuigactiviteiten en betreffende de bestuurder en
de bijrijder worden op een duidelijke, ondubbelzinnig en ergo
nomische wijze getoond.
2.

9.
Die gedetailleerde bepalingen bedoeld in lid 8 zijn, in
voorkomend geval, gebaseerd op normen en waarborgen de
interoperabiliteit en compatibiliteit tussen de verschillende gene
raties van voertuigunits en alle tachograafkaarten.
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De volgende informatie wordt getoond:

a) tijd;
b) werkwijze;

Artikel 5
Functies van de digitale tachograaf
Digitale tachografen moeten onderstaande functies kunnen uit
voeren:
— opnemen van snelheid en afstand;
— bewaking van bestuurdersactiviteiten en -status;
— bewaking van het inbrengen en uitnemen van tachograaf
kaarten;

c) bestuurdersactiviteit:
— indien zijn lopende activiteit rijden is: de bestuurder zijn
lopende rijtijdperiode en zijn lopende cumulatieve rust
tijd;
— indien zijn lopende activiteit beschikbaarheid/ander werk/
rustpauze is: de lopende duur van deze activiteit (sinds
deze geselecteerd werd) en de lopende cumulatieve rust
tijd;

— registratie van handmatige invoer door de bestuurders;

d) gegevens met betrekking tot waarschuwingssignalen;

— kalibrering;

e) gegevens met betrekking tot de toegang tot het menu.

— automatische vastlegging van positioneringspunten zoals be
doeld in artikel 8, lid 1;

Aanvullende informatie kan worden weergegeven, mits deze
duidelijk is te onderscheiden van de in dit lid vermelde vereiste
informatie.

— bewaken van controleactiviteiten;
— detecteren en vastleggen van voorvallen en fouten;
— lezen van geheugens en vastlegging en opslag in geheugens;
— lezen van tachograafkaarten en vastlegging en opslag in
tachograafkaarten;
— gegevens tonen op een leesvenster, waarschuwen, gegevens
printen en downloaden naar externe inrichtingen;
— tijdsafstelling en -meting;
— communicatie op afstand;
— beheer van de bedrijfsvergrendelingen;
— ingebouwde tests en zelftests.

3.
Wanneer de digitale tachografen een voorval en/of fout
detecteren, en voorafgaand aan en op het tijdstip van overschrij
ding van de maximaal toegestane rijtijdperiode, wordt de be
stuurder gewaarschuwd zodat hij de toepasselijke wetgeving
beter kan naleven.
4.
Waarschuwingssignalen zijn visueel en kunnen ook akoes
tisch zijn. De waarschuwingssignalen moeten ten minste 30
seconden duren, tenzij de bestuurder op het signaal reageert
door op een willekeurige toets van de tachograaf te drukken.
De reden van de waarschuwing moet worden weergegeven en
zichtbaar blijven totdat de gebruiker deze beantwoordt door op
een specifieke toets van de tachograaf te drukken of door een
opdracht te geven.
5.
Om zeker te stellen dat tachografen voldoen aan de ver
eisten in dit artikel inzake het tonen en het waarschuwen, stelt
de Commissie, via uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepa
lingen voor de eenvormige toepassing van dit artikel vast. De
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Artikel 7
Gegevensbescherming
1.
De lidstaten zien erop toe dat persoonsgegevens in het
kader van deze verordening alleen worden verwerkt om te con
troleren of deze verordening en Verordening (EG) nr. 561/2006
worden nageleefd en of de verwerking geschiedt overeenkomstig
de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG en onder toezicht van
de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat in de zin van
artikel 28 van Richtlijn 95/46/EG.
2.
De lidstaten zien er met name op toe dat persoonsgege
vens worden beschermd tegen ander gebruik dan het gebruik
dat strikt verbonden is met deze verordening en Verordening
(EG) nr. 561/2006, overeenkomstig lid 1 met betrekking tot:
— het gebruik van wereldwijde navigatiesatellietsystemen
(GNSS) voor de registratie van locatiegegevens, bedoeld in
artikel 8;
— het gebruik van telecommunicatie voor controledoeleinden,
bedoeld in artikel 9;
— het gebruik van tachografen met een interface, bedoeld in
artikel 10;
— de elektronische uitwisseling van informatie over bestuur
derskaarten, bedoeld in artikel 31 en in het bijzonder grens
overschrijdende uitwisseling van die gegevens met derde
landen;
— de registratie van gegevens door transportondernemingen
zoals bedoeld in artikel 33.
3.
Digitale tachografen worden zodanig ontworpen dat de
privacy wordt gegarandeerd. Alleen de gegevens die nodig zijn
voor de toepassing van deze verordening worden verwerkt.
4.
Eigenaren van het voertuig, de vervoersonderneming, en
elke andere betrokken entiteit nemen, in voorkomend geval, de
toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoons
gegevens in acht.
HOOFDSTUK II
SLIMME TACHOGRAAF

Artikel 8
Registratie van de positie van het voertuig op bepaalde
momenten tijdens de dagelijkse werktijd
1.
Ten behoeve van de controle op de naleving van de wet
geving in kwestie wordt de positie van het voertuig automatisch
geregistreerd op onderstaande plaatsen of op de dichtstbijzijnde
plaats waar er een satellietsignaal is:
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— de plaats van het einde van de dagelijkse werktijd.
Daartoe worden voertuigen die voor het eerst worden geregis
treerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de gedetailleerde
bepalingen als bedoeld in artikel 11, uitgerust met een tacho
graaf die verbonden is met een positioneringsysteem op basis
van satellietnavigatie.
2.
De aansluiting van de tachograaf op een positionerings
systeem op basis van satellietnavigatie als bedoeld in lid 1,
geschiedt alleen op systemen die kosteloos positionering aan
bieden. In de tachograaf worden geen andere positiegegevens
permanent opgeslagen dan die, voor zover mogelijk, zijn uit
gedrukt in de geografische coördinaten van de plaatsen zoals
bedoeld in lid 1. Positiegegevens die tijdelijk moeten worden
opgeslagen ten behoeve van de automatische registratie van de
punten, bedoeld in lid 1, of die de informatie van de bewegings
sensor moeten bevestigen, zijn voor geen enkele gebruiker toe
gankelijk en worden automatisch gewist zodra zijn niet meer
voor die doelen nodig zijn.
Artikel 9
Vroegtijdige detectie op afstand van manipulatie of
misbruik
1.
Met het oog op gerichte controles langs de weg door de
bevoegde controleautoriteiten, kunnen tachografen die worden
geïnstalleerd in voertuigen die voor het eerst worden geregis
treerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de gedetailleerde
bepalingen, bedoeld in artikel 11, gegevens uitwisselen met die
autoriteiten terwijl het voertuig aan het rijden is.
2.
Vijftien jaar nadat nieuw ingeschreven voertuigen een ta
chograaf moeten hebben, zoals bepaald in dit artikel en in de
artikelen 8 en 10, rusten de lidstaten hun controleautoriteiten in
passende mate uit met apparatuur voor vroegtijdige detectie op
afstand die noodzakelijk is om de in dit artikel bedoelde gege
vensoverdracht mogelijk te maken, met inachtneming van hun
specifieke handhavingsvoorschriften en -strategieën. Tot die tijd
mogen de lidstaten besluiten of hun controleautoriteiten worden
uitgerust met dergelijke vroegtijdige detectieapparatuur op af
stand.
3.
De in lid 1 bedoelde communicatieverbinding met de
tachograaf wordt uitsluitend tot stand gebracht door toedoen
van het apparaat van de controleautoriteiten. Het apparaat
wordt beveiligd, om de gegevensintegriteit en de legitimatie
van het registratie- en controleapparaat te garanderen. Toegang
tot de uitgewisselde gegevens wordt beperkt tot voor controle
bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn inbreuken op Ver
ordening (EG) nr. 561/2006 en deze verordening te controleren,
en tot werkplaatsen voor zover het noodzakelijk is te contro
leren of de tachograaf goed functioneert.

— de plaats van het begin van de dagelijkse werktijd;

4.
Tijdens de communicatie worden uitsluitend gegevens uit
gewisseld die nodig zijn voor gerichte wegcontrole van voer
tuigen met een tachograaf ten aanzien waarvan het vermoeden
van manipulatie of misbruik bestaat. Die gegevens hebben be
trekking op de volgende voorvallen of gegevens die door de
tachograaf zijn geregistreerd:

— iedere drie uur van de bij elkaar opgetelde rijtijd;

— de meest recente inbreuk op de beveiliging,
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— de langste stroomstoring,
— fout in de sensor,
— fout in de bewegingsgegevens,
— tegenstrijdige bewegingsgegevens,
— rijden zonder geldige kaart,
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een gestandaardiseerde interface die gebruik in operationele mo
dus van de door de tachograaf geregistreerde of verstrekte ge
gevens door een extern apparaat mogelijk maakt, mits aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

a) de interface doet geen afbreuk aan de authenticiteit en de
integriteit van de gegevens van de tachograaf;

b) de interface voldoet aan de gedetailleerde bepalingen in ar
tikel 11;

— invoeren van kaart tijdens het rijden,
— tijdafstellingsgegevens,
— ijkgegevens, daaronder begrepen de gegevens van de jongste
twee ijkingen,

c) het externe apparaat dat is aangesloten op de interface krijgt
alleen toegang tot de persoonsgegevens, inclusief positione
ringsgegevens, na verifieerbare toestemming van de bestuur
der op wie de gegevens betrekking hebben.

Artikel 11
— kenteken,

Gedetailleerde bepalingen voor de slimme tachograaf

— de door de tachograaf geregistreerde snelheid.
5.
De uitgewisselde gegevens worden uitsluitend gebruikt om
te verifiëren of deze verordening is nageleefd. Zij worden niet
doorgezonden aan andere entiteiten dan de instanties die de rijen rusttijden controleren en rechterlijke instanties in het kader
van een lopende gerechtelijke procedure.
6.
De controleautoriteiten mogen de gegevens enkel bewaren
voor de duur van de wegcontrole en dienen deze ten laatste drie
uur nadat ze zijn medegedeeld te wissen, tenzij de gegevens
wijzen op mogelijke manipulatie of misbruik van de tachograaf.
Indien bij de wegcontrole die volgt de manipulatie of het mis
bruik niet wordt bevestigd, worden de gegevens gewist.
7.
Vervoersondernemingen die voertuigen gebruiken, moeten
de bestuurders ervan in kennis stellen dat communicatie op
afstand voor vroegtijdige detectie van vermoedelijke manipulatie
of vermoedelijk misbruik van tachografen mogelijk is.
8.
In geen geval zal communicatie over vroegtijdige detectie
op afstand van het in dit artikel beschreven type leiden tot
automatische boeten of sancties voor de bestuurder of de ver
voersonderneming. De bevoegde controleautoriteit kan, op basis
van de uitgewisselde gegevens, beslissen het voertuig en de
tachograaf te controleren. Het resultaat van de communicatie
op afstand mag de controleautoriteiten er niet van weerhouden
willekeurige controles langs de weg uit te voeren, gebaseerd op
het in artikel 9 van Richtlijn 2006/22/EG geïntroduceerde risi
coclassificatiesysteem.
Artikel 10
Interface met intelligente vervoerssystemen
Tachografen van voertuigen die voor het eerst worden geregis
treerd 36 maanden na de inwerkingtreding van de gedetailleerde
bepalingen, bedoeld in artikel 11, mogen worden uitgerust met

Om te waarborgen dat de slimme tachografen en voldoen aan
de beginselen en vereisten van deze verordening stelt de Com
missie, via uitvoeringshandelingen, gedetailleerde bepalingen
vast die nodig zijn voor de eenvormige uitvoering van de ar
tikelen 8, 9 en 10, maar geen bepalingen die de registratie van
aanvullende gegevens door de tachograaf mogelijk maken. De
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Voor die gedetailleerde bepalingen bedoeld in de eerste lid geldt:

a) met betrekking tot de uitvoering van de in dit hoofdstuk
genoemde functies van de slimme tachograaf, moeten zij
de noodzakelijke vereisten bevatten om de veiligheid, nauw
keurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen van de gege
vens die aan de tachograaf worden geleverd door de satelliet
positioneringsdienst en de technologie voor communicatie
op afstand, bedoeld in de artikelen 8 en 9;

b) zij moeten de verschillende voorwaarden en vereisten speci
ficeren voor de satellietpositioneringsdienst en de technolo
gie voor communicatie op afstand, bedoeld in de artikelen 8
en 9, die zich in of buiten de tachograaf moeten bevinden,
en als ze zich buiten de tachograaf bevinden, moeten zij de
voorwaarden voor het gebruik van het satellietpositione
ringssignaal als tweede bewegingssensor specificeren;

c) ze moeten de noodzakelijke normen specificeren voor de in
artikel 10 bedoelde interface. Die normen kunnen een bepa
ling omvatten over de verdeling van toegangsrechten voor
bestuurders, werkplaatsen en vervoersondernemingen, en
controlerollen voor de door de tachograaf geregistreerde ge
gevens, welke controlerollen gebaseerd zijn op een authen
ticatie-/toestemmingsmechanisme voor de interface, zoals
een certificaat voor ieder toegangsniveau, afhankelijk van
de technische haalbaarheid daarvan.
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TYPEGOEDKEURING
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c) het interoperabiliteitscertificaat certificeert dat het geteste ap
paraat volledig interoperabel is met de noodzakelijke model
len tachografen of tachograafkaarten.

Artikel 12
1.
De fabrikant of zijn agent dient de aanvraag voor type
goedkeuring van een voertuigunit, bewegingssensor, modelregis
tratieblad of tachograafkaart in bij de typegoedkeuringsautoritei
ten die elke lidstaat daartoe heeft ingesteld.

5.
De autoriteit die de typegoedkeuring voor het apparaat
heeft verleend, moet voorafgaande aan de toepassing daarvan
op de hoogte worden gesteld van elke wijziging in de software
of hardware van de tachograaf of in de aard van de voor de
fabricage gebruikte materialen. Die autoriteit moet de verlenging
van de typegoedkeuring aan de fabrikant bevestigen of kan een
actualisering of een bevestiging van de relevante functie-, veilig
heids- en/of interoperabiliteitscertificaten eisen.

2.
De lidstaten delen de naam en de contactgegevens van de
in lid 1 bedoelde aangewezen autoriteiten tegen 2 maart 2015
mee aan de Commissie, en stelt vervolgens indien nodig, aan
passingen, vast. De Commissie publiceert een lijst van de voor
de typegoedkeuring aangewezen autoriteiten op haar website en
houdt deze lijst bij.

6.
Voor een gegeven type van voertuigunit, bewegingssensor,
modelregistratieblad of tachograafkaart kan slechts in één lid
staat een aanvraag worden ingediend.

Verzoeken

3.
De aanvraag voor een typegoedkeuring gaat vergezeld van
de gepaste specificaties, onder meer de noodzakelijke informatie
over de verzegelingen, en het beveiligings-, het functionele en
het interoperabiliteitscertificaat. Het beveiligingscertificaat wordt
afgegeven door een door de Commissie aangewezen erkende
certificeringsautoriteit.

Functionele certificaten worden aan de fabrikant uitgereikt door
de autoriteit die de typegoedkeuring doet.

Het interoperabiliteitscertificaat wordt in opdracht en onder ver
antwoordelijkheid van de Commissie door een enkel laborato
rium uitgereikt.

4.
Met betrekking tot tachografen, de relevante onderdelen
ervan, en tachograafkaarten geldt het volgende:

a) het veiligheidscertificaat certificeert voor de voertuigunit, ta
chograafkaarten, bewegingssensor en aansluiting op de
GNSS-ontvanger wanneer de GNSS niet in de voertuigunits
zit:

i) naleving van de veiligheidsdoelstellingen;

ii) uitvoering van onderstaande veiligheidsfuncties: identifica
tie en authenticatie, toestemming, vertrouwelijkheid, ver
antwoording, integriteit, audit, nauwkeurigheid en be
trouwbaarheid van de dienst;

b) het functionele certificaat certificeert dat het geteste apparaat
voldoet aan de nodige vereisten op het gebied van verrichte
functies, milieukenmerken, kenmerken inzake elektromagne
tische compatibiliteit, naleving van fysieke vereisten en an
dere geldende normen;

7.
De Commissie stelt, via uitvoeringshandelingen, de gede
tailleerde bepalingen voor de uniforme toepassing van dit artikel
vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in arti
kel 42, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 13
Verlenen van typegoedkeuring
Een lidstaat verleent de typegoedkeuring voor elk type voertuig
unit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograafkaart
dat aan de voorschriften van de artikelen 4 en 11 voldoet, op
voorwaarde dat de lidstaat in de gelegenheid is geweest om te
controleren of de productie overeenkomt met het goedgekeurde
type.
Wijzigingen van of toevoegingen aan een goedgekeurd model
zijn onderworpen aan een aanvullende typegoedkeuring door de
lidstaat die de eerste typegoedkeuring heeft verleend.
Artikel 14
Typegoedkeuringsmerk
De lidstaten verlenen de aanvrager een typegoedkeuringsmerk,
overeenkomstig een vooraf opgesteld model, voor elk type voer
tuigunit, bewegingssensor, modelregistratieblad of tachograaf
kaart dat zij overeenkomstig artikel 13 en bijlage II goedkeuren.
Het model wordt door de Commissie door middel van uitvoe
ringshandelingen, volgens de in artikel 42, lid 3, bedoelde on
derzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 15
Goedkeuring of weigering
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de typegoedkeu
ringsaanvraag is ingediend, bezorgen de autoriteiten van de
andere lidstaten voor elk type voertuigunit, bewegingssensor,
modelregistratieblad of tachograafkaart dat zij goedkeuren, bin
nen een maand een afschrift van het typegoedkeuringscertificaat,
samen met de afschriften van de documenten met de geldende
specificaties, onder meer die met betrekking tot verzegeling.
Indien de bevoegde autoriteiten de aanvraag niet goedkeuren,
brengen zij de autoriteiten van de andere lidstaten, met opgave
van de redenen, ervan op de hoogte dat de typegoedkeuring is
geweigerd.
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Artikel 16
Overeenstemming van apparatuur met typegoedkeuring
1.
Indien de lidstaat die de in artikel 13 bedoelde typegoed
keuring heeft verleend, vaststelt dat voertuigunits, bewegings
sensoren, registratiebladen of tachograafkaarten, voorzien van
het door hem toegekende goedkeuringsmerk, niet overeenstem
men met het door hem goedgekeurde type, neemt hij de nodige
maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de productie over
eenstemt met het goedgekeurde type. Deze maatregelen omvat
ten, in voorkomend geval, tevens de intrekking van de type
goedkeuring.

2.
Een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend, moet
deze intrekken indien de goedgekeurde voertuigunit, de be
wegingssensor, het registratieblad of de tachograafkaart niet
overeenstemt met deze verordening, of indien deze bij het ge
bruik een gebrek van algemene aard vertoont, met de onge
schiktheid voor het beoogde doel als gevolg.
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betrokken lidstaten en dat tegelijkertijd aan de andere lidstaten
wordt medegedeeld. De Commissie stelt per geval de termijn
voor het toepassen van haar besluit vast.
Artikel 17
Goedkeuring van registratiebladen
1.
De aanvrager van een typegoedkeuring voor een model
van registratieblad vermeldt op de aanvraag op welke types
analoge tachograaf het registratieblad zal worden gebruikt, en
moet voor het testen van het registratieblad een adequaat ap
paraat van die types beschikbaar stellen.
2.
De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat vermelden op
het goedkeuringscertificaat van het model van een registratie
blad op welke types van de analoge tachografen het model van
registratieblad kan worden gebruikt.
Artikel 18
Motivering van besluiten tot weigering

3.
Indien een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend,
door een andere lidstaat ervan in kennis wordt gesteld dat een
van de in de leden 1 of 2 bedoelde gevallen zich voordoet,
neemt hij, onverminderd lid 5, na overleg met de in kennis
stellende lidstaat de in die leden bedoelde maatregelen.

4.
Een lidstaat die heeft vastgesteld dat een van de in lid 2
bedoelde gevallen zich voordoet, kan het in de handel brengen
en het in gebruik nemen van de voertuigunits, de bewegings
sensoren, de registratieblad of de betreffende tachograafkaart tot
nader order opschorten. Hetzelfde geldt in de in lid 1 bedoelde
gevallen voor voertuigunits, bewegingssensoren, registratiebla
den of tachograafkaarten die van de eerste EU-ijking zijn vrij
gesteld, indien de fabrikant na ontvangen waarschuwing deze
niet in overeenstemming brengt met het goedgekeurde type of
met de voorschriften van deze verordening.

In alle gevallen stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
elkaar en de Commissie binnen één maand vanaf dergelijke
intrekking, met opgave van redenen, ervan in kennis dat de
verleende typegoedkeuring of een andere overeenkomstig de
leden 1, 2 of 3 getroffen maatregel is ingetrokken.

5.
Indien een lidstaat die de typegoedkeuring heeft verleend,
betwist dat een van de gevallen, bedoeld in de leden 1 en 2,
zich voordoet, trachten de betrokken lidstaten het geschil bij te
leggen. De Commissie wordt op de hoogte gehouden.

Indien de betrokken lidstaten er niet in zijn geslaagd tot over
eenstemming te komen binnen een termijn van vier maanden te
rekenen vanaf de datum van de in lid 3 bedoelde kennisgeving,
neemt de Commissie, na raadpleging van de deskundigen van
alle lidstaten en na bestudering van alle desbetreffende, onder
meer economische en technische; factoren, binnen een termijn
van zes maanden na het verstrijken van die termijn van vier
maanden een besluit, dat ter kennis wordt gebracht van de

Ieder besluit op grond van deze verordening, tot weigering of
intrekking van de goedkeuring van een type van een voertuig
unit, een bewegingssensor, een modelregistratieblad of een ta
chograafkaart, wordt nauwkeurig gemotiveerd. Het besluit
wordt ter kennis van de betrokkene gebracht, onder vermelding
van de rechtsmiddelen volgens de in de relevante lidstaat gel
dende wetgeving, en van de termijnen waarbinnen zij kunnen
worden aangewend.
Artikel 19
Erkenning van tachografen waarvoor een typegoedkeuring
is verleend
De lidstaten mogen de inschrijving niet weigeren en het in het
verkeer brengen of het gebruik van voertuigen, voorzien van
een tachograaf, niet verbieden om redenen die verband houden
met het apparaat indien dit is voorzien van het typegoedkeu
ringsmerk, bedoeld in artikel 14, en van het installatieplaatje,
bedoeld in artikel 22, lid 4.
Artikel 20
Veiligheid
1.
De fabrikant ontwerpt, test en controleert de geprodu
ceerde voertuigunits, bewegingssensoren en tachograafkaarten
dusdanig dat eventuele zwakke punten, in alle fasen van de
levensduur van het product, worden opgespoord en mogelijk
misbruik daarvan wordt voorkomen en bestreden. De frequentie
van de testen, die ten minste eenmaal om de twee jaar worden
uitgevoerd, wordt vastgesteld door de lidstaat die het goedkeu
ringscertificaat heeft verleend.
2.
Hiertoe dienen fabrikanten bij de in artikel 12, lid 3,
bedoelde certificeringsautoriteit, de voor een kwetsbaarheidsana
lyse benodigde documentatie in.
3.
Voor de toepassing van lid 1 voert de in artikel 12, lid 3,
bedoelde certificeringsautoriteit testen uit op voertuigunits, be
wegingssensoren en tachograafkaarten om te bevestigen dat be
kende zwakke punten niet kunnen worden misbruikt door per
sonen die over algemeen toegankelijke kennis beschikken.

L 60/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

4.
Indien bij de testen, bedoeld in lid 1, zwakke punten in
systeemonderdelen (voertuigunits, bewegingssensoren en tacho
graafkaarten) aan het licht komen, worden die onderdelen niet
in de handel gebracht. Indien er tijdens de in lid 3 bedoelde
testen zwakke punten worden ontdekt bij reeds in de handel
zijnde onderdelen, stellen de fabrikant of de certificeringsauto
riteit de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die de typegoed
keuring heeft afgegeven, op de hoogte. Die bevoegde autoritei
ten nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen
dat het probleem wordt aangepakt, met name door de fabrikant,
en informeert de Commissie onverwijld over de opgespoorde
zwakke punten en de beoogde of getroffen maatregelen, met
inbegrip van, indien nodig, de intrekking van de typegoedkeu
ring overeenkomstig artikel 16, lid 2.
Artikel 21
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Commissie een register van gebruikte merken en van elektro
nische veiligheidsgegevens alsmede de noodzakelijke elementen
met betrekking tot de gebruikte elektronische veiligheidsgege
vens. De Commissie geeft de lidstaten op verzoek toegang tot
die informatie.
4.
Het bewijs dat de tachograaf in overeenstemming met de
voorschriften van deze verordening is geïnstalleerd, wordt ge
leverd door een installatieplaatje op een zichtbare en gemakke
lijk toegankelijke wijze aan te brengen.
5.
Tachograafonderdelen worden verzegeld zoals aangegeven
in het typegoedkeuringscertificaat. Aansluitingen aan de tacho
graaf waarmee kan worden geknoeid, zoals de aansluiting van
de bewegingssensor op de versnellingsbak en, waar van toepas
sing, het installatieplaatje, worden verzegeld.

Praktijktests
1.
De lidstaten kunnen praktijktesten toestaan met betrek
king tot tachografen waarvoor nog geen typegoedkeuring is
verleend. De lidstaten moeten de door hen toegestane praktijk
testen wederzijds erkennen.
2.
Bestuurders en vervoersondernemingen die aan een prak
tijktest deelnemen, moeten aan de eisen van Verordening (EG)
nr. 561/2006 voldoen. Om aan te tonen dat zij aan deze eisen
voldoen, volgen de bestuurders de in artikel 35, lid 2, van deze
verordening bepaalde procedure.
3.
De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelin
gen bepalen welke procedures bij het uitvoeren van die praktijk
testen moeten worden gevolgd en welke formulieren voor het
toezicht op deze testen moeten worden gebruikt. De uitvoe
ringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, be
doelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
HOOFDSTUK IV
INSTALLATIE EN CONTROLE

Een verzegeling wordt alleen verwijderd of verbroken:
— door installateurs of werkplaatsen die door de bevoegde
instanties, overeenkomstig artikel 24, zijn erkend voor her
stelling, onderhoud of ijking van de tachograaf of door con
troleambtenaren die goed zijn opgeleid en, indien nodig,
gemachtigd voor controledoeleinden;
— voor herstel of wijziging van het voertuig waardoor de ver
zegeling wordt aangetast. In dergelijke gevallen wordt in het
voertuig een verklaring bewaard met vermelding van de
datum en het tijdstip waarop de verzegeling is verbroken
en van de redenen voor de verwijdering van de verzegeling.
De Commissie ontwikkelt via uitvoeringshandelingen een
standaardformulier voor een dergelijke verklaring.
In alle gevallen worden de verzegelingen door een goedgekeurde
installateur of werkplaats zonder onnodige vertraging en binnen
zeven dagen vanaf de verbreking ervan, vervangen.
Voordat de verzegelingen worden vervangen controleert en ijkt
een goedgekeurde werkplaats de tachograaf.

Artikel 22
Installatie en herstelling
1.
De tachograaf mag uitsluitend worden geïnstalleerd of her
steld door een installateur, werkplaats of voertuigfabrikant die
overeenkomstig artikel 24 daartoe door de bevoegde autoritei
ten van de lidstaten is erkend.
2.
Erkende installateurs, werkplaatsen of voertuigfabrikanten
verzegelen de tachograaf in overeenstemming met de specifica
ties van het typegoedkeuringscertificaat, bedoeld in artikel 15,
na te hebben gecontroleerd of deze correct werkt en, in het
bijzonder, op een zodanige wijze dat de geregistreerde gegevens
niet door manipulatie kunnen worden vervalst of gewijzigd.

Artikel 23
Inspectie van tachografen
1.
Tachografen worden regelmatig door een erkende werk
plaats geïnspecteerd. Ten minste om de twee jaar wordt een
routine-inspectie uitgevoerd.
2.
De inspecties als bedoeld in lid 1 omvatten minstens het
volgende:
— of de tachograaf correct is geïnstalleerd en geschikt is voor
het voertuig;
— of de tachograaf correct werkt;

3.
De erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant
brengt een speciaal merkteken aan op de verzegeling en voert,
in het geval van digitale tachografen, de elektronische beveili
gingsgegevens in waarmee echtheidscontrole kan worden ver
richt. De bevoegde autoriteiten van elke lidstaat zenden de

— of de tachograaf het typegoedkeuringsmerk draagt;
— of er een installatieplaatje aanwezig is;
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audit betreft voornamelijk de genomen beveiligingsmaatrege
len en het gebruik van de werkplaatskaarten. Voor de uit
voering van de audit is een bezoek ter plaatse niet vereist.

— of alle verzegelingen intact en effectief zijn;
— of er manipulatieapparaten aan de tachograaf zijn bevestigd
en of er sporen zijn van het gebruik van dergelijke appara
ten;
— de bandenmaat en de effectieve omtrek van de banden.
3.
De werkplaats stelt een inspectierapport op ingeval on
regelmatigheden in de werking van de tachograaf moesten wor
den verholpen, onafhankelijk of dit plaatsvond als gevolg van
een periodieke inspectie of van een inspectie op specifiek ver
zoek van de bevoegde nationale autoriteit. Zij houden een lijst
van alle inspectierapporten bij.
4.
Inspectierapporten worden minstens twee jaar nadat ze
zijn opgesteld, bewaard. De lidstaten besluiten of tijdens die
periode inspectierapporten moeten worden bewaard of aan de
bevoegde autoriteit worden gestuurd. In het eerste geval worden
de rapporten van de gedurende de bewaartermijn uitgevoerde
inspecties en ijkingen op verzoek ter inzage gegeven aan de
bevoegde instantie.
Artikel 24
Erkenning

van

installateurs,
werkplaatsen
voertuigfabrikanten

L 60/13

en

1.
Installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten die ta
chografen installeren, controleren, inspecteren en repareren,
worden door de lidstaten erkend, regelmatig gecontroleerd, en
gecertificeerd.

b) Erkende installateurs en werkplaatsen worden voorts onder
worpen aan onaangekondigde technische audits, met het oog
op controle van de ijkingen, inspecties en installaties. Die
controles vinden jaarlijks in ten minste 10 % van de erkende
installateurs en werkplaatsen plaats.

4.
De lidstaten en hun bevoegde autoriteiten nemen passende
maatregelen om belangenconflicten tussen installateurs of werk
plaatsen en vervoersondernemingen te voorkomen. In het bij
zonder, wanneer sprake is van ernstig risico op belangencon
flict, worden aanvullende specifieke maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat de installateur of de werkplaats aan de
bepalingen van deze verordening voldoet.

5.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten sturen de Com
missie jaarlijks, indien mogelijk langs elektronische weg, de lijst
van de erkende installateurs en werkplaatsen en de aan hen
afgegeven kaarten. De Commissie publiceert deze lijsten op
haar website.

6.
De bevoegde autoriteiten trekken, tijdelijk of definitief, de
erkenning in van installateurs, werkplaatsen en voertuigfabri
kanten die niet voldoen aan de hun bij deze verordening opge
legde verplichtingen.

Artikel 25
Werkplaatskaarten

2.
Om de bevoegdheid en betrouwbaarheid van de installa
teurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten te waarborgen, bepa
len en publiceren de lidstaten een aantal duidelijke nationale
procedures en zorgen zij ervoor dat aan de volgende minimum
criteria wordt voldaan:
a) het personeel is goed opgeleid;

b) de apparatuur om de testen en taken uit te voeren is be
schikbaar;
c) de installateurs, werkplaatsen en voertuigfabrikanten hebben
een goede reputatie.
3.
Erkende installateurs of werkplaatsen worden als volgt aan
een audit onderworpen:
a) Ten minste om de twee jaar worden de procedures die de
erkende installateurs of werkplaatsen toepassen om met de
tachografen om te gaan, aan een audit onderworpen. De

1.
De geldigheidsduur van de werkplaatskaart is ten hoogste
één jaar. In geval van verlenging ziet de bevoegde autoriteit erop
toe dat de installateur, werkplaats of voertuigfabrikant voldoet
aan de in artikel 24, lid 2, bepaalde criteria.

2.
De bevoegde autoriteit vernieuwt de werkplaatskaart bin
nen 15 werkdagen na ontvangst van een geldig verzoek daartoe
en van alle noodzakelijke documentatie. In geval van beschadi
ging, defect, verlies of diefstal van de werkplaatskaart wordt
door de bevoegde autoriteit, binnen vijf werkdagen na ont
vangst van een gemotiveerd verzoek, een nieuwe kaart verstrekt.
De bevoegde autoriteiten die de kaart uitreiken, houden een
register bij van de verloren, gestolen of defecte kaarten.

3.
Indien een lidstaat de in artikel 24 bedoelde erkenning van
een installateur, werkplaats of voertuigfabrikant intrekt, trekt hij
tevens de daarna uitgegeven werkplaatskaarten in.

4.
De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om te
voorkomen dat de aan de erkende installateur, werkplaats en
voertuigfabrikanten verstrekte werkplaatskaarten worden ver
valst.
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HOOFDSTUK V
BESTUURDERSKAART

Artikel 26
Afgifte van de bestuurderskaart
1.
De bestuurderskaart wordt op verzoek van de bestuurder
afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de
bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft. Zij wordt binnen
één maand na ontvangst van het verzoek en mits alle nodige
documenten binnengekomen zijn, door de bevoegde autoriteit
afgegeven.

2.
In dit artikel wordt onder „gewone verblijfplaats” verstaan,
de plaats waar een natuurlijke persoon gewoonlijk, dat wil zeg
gen ten minste 185 dagen per kalenderjaar, verblijft omdat hij
daar persoonlijk en beroepsmatig mee verbonden is, of omdat
hij er niet beroepsmatig mee verbonden is, doch wel in per
soonlijk opzicht kennelijk sterke banden mee heeft.

De gewone verblijfplaats van een natuurlijke persoon die be
roepsmatig verbonden is met een andere plaats dan die waar hij
in persoonlijk opzicht mee verbonden is en die dientengevolge
afwisselend in twee of meer lidstaten verblijft, wordt geacht de
plaats te zijn waarmee hij in persoonlijk opzicht verbonden is,
op voorwaarde dat hij er regelmatig terugkeert. Deze laatste
voorwaarde vervalt ingeval de betrokkene in een lidstaat verblijft
om een opdracht van bepaalde duur te vervullen.

3.
De gewone verblijfplaats van de bestuurder wordt aange
toond met passende middelen, met name zijn identiteitskaart of
een andere legitimatie. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat
waar de bestuurderskaart is afgegeven, kunnen, in geval van
twijfel aangaande de juistheid van een verklaring inzake de
gewone verblijfplaats, of met het oog op specifieke controles,
om aanvullende inlichtingen of bewijsstukken verzoeken.

4.
De lidstaten kunnen op goede gronden en in uitzonder
lijke gevallen een tijdelijke, niet-vernieuwbare bestuurderskaart
afgeven voor een termijn van ten hoogste 185 dagen aan een
bestuurder die niet zijn gewone verblijfplaats heeft in een lid
staat of een staat die partij is bij AETR-overeenkomst, op voor
waarde dat tussen de bestuurder en een in de lidstaat van afgifte
gevestigde vervoersonderneming een arbeidsrechtelijke verhou
ding bestaat, en, voor zover Verordening (EG) nr. 1072/2009
van het Europees Parlement en de Raad (1) van toepassing is,
over een bestuurdersattest in de zin van die verordening voor
legt.
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tijdelijke bestuurderskaarten negatieve effecten hebben op de
arbeidsmarkt en of de tijdelijke kaarten gewoonlijk worden uit
gegeven aan genoemde bestuurders bij meer dan één gelegen
heid. De Commissie kan een passend wetgevingsvoorstel maken
om dit lid te herzien.
5.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van afgifte nemen
passende maatregelen om zich ervan te vergewissen dat een
aanvrager niet reeds houder is van een geldige bestuurderskaart
en personaliseren de bestuurderskaart en zorgen ervoor dat de
gegevens zichtbaar en nauwkeurig zijn.
6.

De bestuurderskaart is ten hoogste vijf jaar geldig.

7.
Een geldige bestuurderskaart wordt uitsluitend ingetrokken
of geschorst als de bevoegde autoriteiten van een lidstaat vast
stellen dat de kaart is vervalst of de bestuurder een kaart ge
bruikt waarvan hij niet de houder is, of dat de kaart is verkregen
aan de hand van valse verklaringen en/of vervalste documenten.
Indien de kaart door een andere lidstaat dan de lidstaat van
afgifte wordt geschorst of ingetrokken, zendt de lidstaat die
de kaart schorst of intrekt deze met opgave van redenen zo
spoedig mogelijk terug naar de autoriteiten van de lidstaat van
afgifte. Indien terugzending van de kaart vermoedelijk meer dan
twee weken in beslag neemt, deelt de lidstaat die de kaart
schorst of intrekt de lidstaat van afgifte binnen die termijn de
redenen voor de schorsing of de intrekking mee.
8.
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om te voor
komen dat bestuurderskaarten worden vervalst.
9.
Dit artikel staat er niet aan in de weg dat een lidstaat een
bestuurderskaart afgeeft aan een bestuurder die zijn gewone
verblijfplaats heeft in een deel van het grondgebied van die
lidstaat waar het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet van
toepassing zijn, op voorwaarde dat desbetreffende bepalingen
van deze verordening in dergelijke gevallen worden toegepast.
Artikel 27
Gebruik van bestuurderskaarten
1.

De bestuurderskaart is persoonlijk.

2.
Een bestuurder mag niet meer dan één geldige bestuur
derskaart bezitten en mag uitsluitend zijn eigen gepersonali
seerde bestuurderskaart gebruiken. Hij mag geen defecte of ver
lopen kaart gebruiken.

Op basis van door de lidstaten verstrekte gegevens ziet de Com
missie nauwlettend toe op de toepassing van dit lid. De Com
missie doet iedere twee jaar verslag van haar bevindingen aan
het Europees Parlement en de Raad en gaat met name na of de

Vernieuwing van de bestuurderskaart

(1) Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenver
voer over de weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72).

1.
De bestuurder die zijn bestuurderskaart wenst te vernieu
wen richt daartoe een verzoek aan de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, uiterlijk 15
werkdagen vóór de datum waarop de kaart verstrijkt.

Artikel 28
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2.
Ingeval van vernieuwingen, de autoriteiten van de lidstaat
waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft, verschillen
van de autoriteiten die de bestaande kaart hebben afgegeven, en
wanneer de autoriteiten van de lidstaat wordt verzocht een door
andere autoriteiten afgegeven kaart te vernieuwen, brengen zij
de autoriteiten die de bestaande kaart hebben afgegeven op de
hoogte van de redenen voor vernieuwing.
3.
Bij verzoek om vernieuwing van een bijna verlopen kaart
verstrekt de bevoegde autoriteit vóór de vervaldatum een
nieuwe kaart, op voorwaarde dat het verzoek haar binnen de
in lid 1 gestelde termijn is toegezonden.

tegen een gelijkwaardige bestuurderskaart. De lidstaat die de
kaart omwisselt, heeft tot taak na te gaan of de ter omwisseling
aangeboden kaart nog geldig is.
3.
De lidstaat die de kaart omwisselt, zendt de oude kaart
met opgave van redenen terug aan de autoriteiten van de lid
staat die de kaart hebben afgegeven.
4.
Wanneer een lidstaat de bestuurderskaart vervangt of om
wisselt, wordt die vervanging of omwisseling, en elke latere
vervanging of omwisseling geregistreerd in die lidstaat waar
de bestuurderskaart voor het eerst is vervangen of omgewisseld.

Artikel 29

Artikel 31

Gestolen, verloren of defecte bestuurderskaart
1.
De autoriteit die de kaart afgeeft, houdt een register bij
waarin afgegeven, gestolen, verloren en defecte kaarten worden
opgetekend, gedurende ten minste de geldigheidstermijn van de
kaarten.
2.
Beschadigde of defecte bestuurderskaarten worden door de
bestuurder teruggezonden naar de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Van diefstal
van de kaart wordt aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteiten
van het land waar de diefstal heeft plaatsgevonden.
3.
Van elk verlies van de bestuurderskaart wordt formeel
aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van afgifte, en bij die van de lidstaat waar de bestuurder zijn
gewone verblijfplaats heeft, als het verschillende lidstaten betreft.
4.
Bij beschadiging, defect, verlies of diefstal van de bestuur
derskaart verzoekt de bestuurder de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats binnen zeven kalender
dagen om vervanging van de kaart. Door die autoriteiten wordt
binnen acht werkdagen na ontvangst van het gemotiveerde ver
zoek een vervangende kaart verstrekt.
5.
Onder de in lid 4 genoemde omstandigheden kan de
bestuurder gedurende ten hoogste 15 kalenderdagen, of gedu
rende een langere termijn als dit noodzakelijk is om het voer
tuig naar het bedrijf terug te rijden, zonder kaart blijven rijden,
mits de bestuurder kan aantonen dat hij binnen die termijn de
kaart niet kan overleggen of gebruiken.
Artikel 30
Wederzijdse

erkenning
en
omwisseling
bestuurderskaarten
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van

1.
De door de lidstaten afgegeven bestuurderskaarten worden
onderling erkend.
2.
Ingeval de houder van een door een lidstaat afgegeven
geldige bestuurderskaart zijn gewone verblijfplaats in een andere
lidstaat vestigt, kan hij verzoeken zijn kaart om te wisselen

Elektronische

uitwisseling van de
bestuurderskaart

gegevens

op

de

1.
Om zeker te stellen dat een aanvrager niet reeds houder is
van een geldige bestuurderskaart in de zin van artikel 26 voeren
de lidstaten een elektronisch register waarin aantekening wordt
gehouden van de volgende gegevens van bestuurderskaarten,
met inbegrip van de in artikel 26, lid 4, bedoelde kaarten,
gedurende een termijn die ten minste even lang is als de geldig
heidstermijn van die kaarten:
— naam en voornaam van de bestuurder,
— geboortedatum en, indien bekend, geboorteplaats van de
bestuurder,
— nummer van een geldig rijbewijs en plaats van afgifte van
het rijbewijs (indien van toepassing),
— status van de bestuurderskaart,
— nummer van de bestuurderskaart.
2.
De Commissie en de lidstaten nemen alle nodige maat
regelen om ervoor te zorgen dat de elektronische registers met
elkaar verbonden en in de hele Unie beschikbaar zijn met be
hulp van het TACHOnet-meldingssysteem als bedoeld in Aan
beveling 2010/19/EU of een compatibel systeem. In het geval
van een dergelijk compatibel systeem zullen elektronische gege
vens met alle andere lidstaten via het TACHOnet-berichtensys
teem kunnen worden uitgewisseld.
3.
In geval van afgifte, vervanging of, indien nodig, vernieu
wing van de bestuurderskaart gaan de lidstaten via de elektro
nische uitwisseling van gegevens na of de bestuurder niet reeds
in het bezit is van een andere geldige bestuurderskaart. Slechts
de voor dit doel benodigde gegevens worden uitgewisseld.
4.
Controleambtenaren krijgen toegang tot het elektronisch
register om de status van een bestuurderskaart na te gaan.
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5.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen de gemeenschappelijke procedures en specificaties voor de
in lid 2 bedoelde verbinding vast, waaronder het formaat van de
uitgewisselde gegevens, de technische procedures voor elektro
nische raadpleging van de nationale elektronische registers, de
toegangsprocedures en de beveiligingsmechanismen. De uitvoe
ringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3, be
doelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
HOOFDSTUK VI
GEBRUIK VAN APPARATUUR

Artikel 32
Correct gebruik van de tachograaf
1.
Vervoersondernemingen en bestuurders zorgen ervoor dat
digitale tachografen en bestuurderskaarten correct werken en
correct worden gebruikt. Vervoersondernemingen en bestuur
ders die gebruikmaken van analoge tachografen, zorgen ervoor
dat deze correct werken en dat de registratiebladen correct
wordt gebruikt.
2.
Digitale tachografen mag niet zodanig ingesteld zijn dat
zij automatisch overschakelen naar een specifieke activiteitenca
tegorie wanneer de motor of de ontsteking wordt uitgeschakeld,
tenzij de bestuurder in staat blijft manueel de juiste activiteiten
categorie te kiezen.
3.
Het is verboden gegevens op het registratieblad, op de
tachograaf of op de bestuurderskaart opgeslagen gegevens, of
afdrukken van de tachograaf te vervalsen, te verbergen, uit te
wissen of te vernietigen. Manipulatie van de tachograaf, het
registratieblad of de bestuurderskaart die kan leiden tot het ver
valsen, uitwissen of vernietigen van de gegevens en/of afge
drukte informatie is verboden. In het voertuig mag geen voor
ziening aanwezig zijn die met dit doel kan worden gebruikt.
4.
Behoudens voor de in artikel 21 bedoelde praktijktesten
wordt een voertuig niet uitgerust met meer dan één tachograaf.
5.
De lidstaten verbieden de productie, de verdeling en de
verkoop van, alsmede het maken van publiciteit voor apparaten
die geconstrueerd en/of bestemd zijn voor het manipuleren van
tachografen.
Artikel 33
Verantwoordelijkheden van vervoersondernemingen
1.
Vervoersondernemingen zijn verantwoordelijk voor het
waarborgen dat hun bestuurders goed zijn opgeleid en geïn
strueerd met betrekking tot de correcte werking van digitale
of analoge tachografen, voeren regelmatig controles uit om
zich ervan te vergewissen dat hun bestuurders de tachograaf
correct gebruiken, en mag haar bestuurders niet direct of indi
rect aanzetten tot misbruik van tachografen.
Vervoersondernemingen voorzien dat de bestuurder van een
voertuig uitgerust met analoge tachografen met voldoende re
gistratiebladen, rekening houdend met het persoonlijke karakter
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van deze bladen, de duur van de dienst en de mogelijkheid om
eventueel beschadigde of door een bevoegde controleambtenaar
in beslag genomen registratiebladen te vervangen. Vervoers
ondernemingen verstrekken de bestuurders slechts de registratie
bladen van een goedgekeurd model, die geschikt zijn voor ge
bruik in het in het voertuig geïnstalleerde apparaat.
Indien een voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf zien
de vervoersonderneming en de bestuurder erop toe dat, reke
ning houdend met de duur van de dienst, de afdruk van gege
vens van de tachograaf op verzoek van een controlerend amb
tenaar in geval van controle correct kan worden gemaakt.
2.
De registratiebladen en in voorkomend geval de in arti
kel 35 bedoelde afdrukken worden door de vervoersonder
nemingen ten minste één jaar na het gebruik in chronologische
volgorde en leesbare vorm bewaard; de onderneming verstrekt
de betrokken bestuurder op diens verzoek een kopie. Vervoers
ondernemingen verstrekken de betrokken bestuurder op diens
verzoek tevens een kopie van de gedownloade gegevens van de
bestuurderskaart, samen met een papieren afdruk daarvan. De
registratiebladen, afdrukken en overgebrachte gegevens moeten
op verzoek van de met de controleambtenaren worden overge
legd of overhandigd.
3.
Vervoersondernemingen zijn aansprakelijk voor inbreuken
op deze verordening die door bestuurders van het bedrijf of
door ter beschikking gestelde bestuurders worden gepleegd.
De lidstaten kunnen dergelijke aansprakelijkheid evenwel afhan
kelijk stellen van een inbreuk door de vervoersonderneming op
lid 1 van dit artikel, eerste alinea, en op artikel 10, leden 1 en 2,
van Verordening (EG) nr. 561/2006.
Artikel 34
Gebruik van bestuurderskaarten en registratiebladen
1.
Voor iedere dag dat hij rijdt, vanaf het tijdstip waarop hij
het voertuig overneemt, gebruikt de bestuurder registratiebladen
of bestuurderskaarten. Het registratieblad of de bestuurderskaart
wordt niet vóór het einde van de dagelijkse werktijd uit het
apparaat genomen, tenzij dit anderszins is toegestaan. Het regis
tratieblad of de bestuurderskaart mag niet worden gebruikt voor
een langere periode dan die waarvoor het blad of de kaart
bestemd is.
2.
De bestuurder zorgt voor een passende bescherming van
de registratiebladen en gebruikt geen bevuilde of beschadigde
registratiebladen of bestuurderskaarten.
3.
Ingeval de bestuurder zich niet bij het voertuig bevindt en
daardoor de tachograaf waarmee het voertuig is uitgerust, niet
kan bedienen, worden de in lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv),
bedoelde tijden:
a) als het voertuig is uitgerust met een analoge tachograaf, met
de hand, door automatische registratie of anderszins, leesbaar
op het registratieblad opgetekend zonder dat dit wordt be
vuild, of
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b) als het voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf, op
de bestuurderskaart geregistreerd met behulp van de voor
ziening voor handmatige invoer waarmee de tachograaf is
uitgerust.

c) het kentekennummer van elk voertuig waarmee hij werkt,
aan het begin van de eerste rit die op het registratieblad
wordt geregistreerd, en vervolgens, indien van voertuig
wordt gewisseld, tijdens het gebruik van het registratieblad;

De lidstaten mogen de bestuurders niet verplichten tot het
overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden
wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden.

d) kilometerstand:

4.
Indien het voertuig dat met een digitale tachograaf is uit
gerust, door meer dan één bestuurder wordt bemand, zorgt elke
bestuurder ervoor dat zijn bestuurderskaart in de juiste lezer in
de tachograaf is ingebracht.
Indien het voertuig dat met een analoge tachograaf is uitgerust,
door meer dan één bestuurder wordt bemand, brengen de be
stuurders op de registratiebladen de nodige wijzigingen aan
zodat de relevante gegevens worden geregistreerd op het blad
van de bestuurder die daadwerkelijk het voertuig bestuurt.
5.

De bestuurders moeten:

a) erop toezien dat de tijdsaanduiding op het registratieblad
overeenkomt met de wettelijke tijd in het land waar het
voertuig is ingeschreven;
b) de schakelorganen bedienen met behulp waarvan de vol
gende te registreren tijden kunnen worden onderscheiden:
i) onder het teken

: rijtijd,

: „andere werkzaamheden”, waar
ii) onder het teken
onder wordt verstaan de tijd die wordt besteed aan alle
andere bezigheden in de zin van artikel 3, punt a), van
Richtlijn 2002/15/EG, behalve aan het rijden, alsmede
aan alle werkzaamheden voor dezelfde of een andere
werkgever in of buiten de vervoerssector,
iii) onder het teken
: „beschikbaarheidstijd” in de zin
van artikel 3, punt b), van Richtlijn 2002/15/EG,
iv) onder het teken

: onderbrekingen of rust.

6.
Elke bestuurder van een voertuig uitgerust met een ana
loge tachograaf, brengt op zijn registratieblad de volgende ge
gevens aan:

i) vóór de eerste rit die op het registratieblad wordt geregis
treerd,
ii) aan het einde van de laatste rit die op het registratieblad
wordt geregistreerd,
iii) indien tijdens een werkdag van voertuig wordt gewisseld,
de stand in het eerste voertuig waarmee de bestuurder
heeft gewerkt en de stand in het volgende voertuig;
e) het tijdstip waarop van voertuig wordt gewisseld.
7.
De bestuurder vermeldt in de digitale tachograaf het sym
bool van het land waar de werkperiode van de dag respectieve
lijk is begonnen en geëindigd. Een lidstaat kan de bestuurder
van voertuigen die op zijn grondgebied binnenlands vervoer
verrichten echter verplichten bij het landsymbool, nadere geo
grafische gegevens te verstrekken, mits deze nadere geografische
gegevens door de betrokken lidstaat vóór 1 april 1998 aan de
Commissie zijn meegedeeld.
De bestuurder is niet verplicht de gegevens bedoeld in de eerste
zin van de eerste alinea in te voeren als de tachograaf over
eenkomstig artikel 8 de locatiegegevens automatisch registreert.
Artikel 35
Beschadigde bestuurderskaarten en registratiebladen
1.
In geval van beschadiging van een registratieblad waarop
gegevens zijn geregistreerd of van een bestuurderskaart, wordt
het registratieblad of de bestuurderskaart door de bestuurders
bewaard, samen met elk reserveblad dat als vervanging wordt
gebruikt.
2.
Indien de bestuurderskaart beschadigd, defect, verloren of
gestolen is, maakt de bestuurder:
a) aan het begin van de rit een afdruk van de gegevens van het
door hem bestuurde voertuig, waarop hij melding maakt
van:

a) naam en voornaam, bij het begin van het gebruik van het
registratieblad;

i) gegevens waarmee hij kan worden geïdentificeerd (naam,
nummer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voor
zien van zijn handtekening;

b) datum en plaats, bij het begin en aan het einde van het
gebruik van het registratieblad;

ii) de in artikel 34, lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv),
bedoelde tijden;
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b) aan het eind van de rit een afdruk van de gegevens betref
fende de tijden die door de tachograaf zijn geregistreerd,
tekent hij alle tijden op die aan andere werkzaamheden,
beschikbaarheid en rust zijn besteed na de aan het begin
van de rit gemaakte afdruk, indien deze niet door de tacho
graaf zijn geregistreerd, en vermeldt hij in dat document
gegevens die zijn identificatie mogelijk maken (naam, num
mer van de bestuurderskaart of het rijbewijs), voorzien van
zijn handtekening.
Artikel 36
Documenten waarvan de bestuurder in het bezit moet zijn
1.
Een bestuurder die rijdt met een voertuig dat is uitgerust
met een analoge tachograaf, moet op verzoek van de voor
controle bevoegde ambtenaar het volgende kunnen overleggen:
i) de registratiebladen van de lopende dag en die welke de
bestuurder de voorgaande 28 dagen heeft gebruikt;
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Indien het voertuig niet binnen een week nadat het defect is
opgetreden naar de vervoersonderneming kan terugkeren, wordt
de herstelling onderweg uitgevoerd.
De lidstaten zullen in overeenstemming met artikel 41 bepalen
dat de bevoegde autoriteiten het gebruik van het voertuig mo
gen verbieden, indien de problemen met het defect aan het
apparaat niet overeenkomstig de eerste en de tweede alinea
van dit artikel zijn opgelost, voor zover dit strookt met de
nationale wetgeving in de desbetreffende lidstaat.
2.
Zolang de tachograaf onbruikbaar of defect is, tekent de
bestuurder de gegevens op, aan de hand waarvan hij kan wor
den geïdentificeerd (naam, nummer van de bestuurderskaart of
het rijbewijs) — voorzien van zijn handtekening — alsmede
gegevens voor de verschillende tijden die niet meer correct
zijn geregistreerd of afgedrukt door de tachograaf:
a) op het registratieblad of de registratiebladen, of

ii) de bestuurderskaart, indien hij houder is van een dergelijke
kaart, en
iii) alle handmatig opgetekende gegevens en alle afdrukken van
de lopende dag en van de voorgaande 28 dagen, zoals ver
eist bij deze verordening en bij Verordening (EG)
nr. 561/2006.
2.
De bestuurder die rijdt met een voertuig dat is uitgerust
met een digitale tachograaf, legt op verzoek van de erkende
controleambtenaar het volgende over:
i) de bestuurderskaart;
ii) alle handmatig opgetekende gegevens en alle afdrukken van
de lopende dag en van de voorgaande 28 dagen, zoals ver
eist bij deze verordening en bij Verordening (EG)
nr. 561/2006;
iii) de registratiebladen voor de in punt ii) genoemde periode
waarin hij heeft gereden met een voertuig dat is uitgerust
met een analoge tachograaf.
3.
Een erkende controleambtenaar kan de naleving van Ver
ordening (EG) nr. 561/2006 controleren door onderzoek van de
registratiebladen, de getoonde, afgedrukte of gedownloade gege
vens die door de tachograaf of de bestuurderskaart zijn geregis
treerd of, bij gebreke daarvan, door onderzoek van elk ander
document waarmee kan worden aangetoond dat bepalingen
zoals artikel 29, lid 2, en artikel 37, lid 2, van die verordening
niet in acht zijn genomen.

b) op een tijdelijk blad dat aan het registratieblad wordt gehecht
of dat samen met de bestuurderskaart wordt bewaard.
HOOFDSTUK VII
HANDHAVING EN SANCTIES

Artikel 38
Controleambtenaren
1.
Om naleving van deze verordening doeltreffend te kunnen
controleren, dienen alle erkende controleambtenaren over vol
doende uitrusting en passende wettelijke bevoegdheden te be
schikken om hun taken overeenkomstig deze verordening uit te
kunnen voeren. Die uitrusting omvat met name:
a) controlekaarten die toegang geven tot de op tachografen en
tachograafkaarten, en desgewenst werkplaatskaarten, geregis
treerde gegevens;
b) de vereiste instrumenten om gegevensbestanden van de voer
tuigunit en tachograafkaarten te downloaden en om die ge
gevensbestanden en afdrukken van de digitale tachografen in
combinatie met registratiebladen of kaarten van de analoge
tachografen te analyseren.
2.
Indien controleambtenaren na het uitvoeren van een con
trole voldoende bewijs hebben gevonden voor een gegrond ver
moeden van fraude, zijn zij bevoegd om het voertuig door te
verwijzen naar een erkende werkplaats om aanvullende tests te
verrichten en met name om na te gaan dat de tachograaf:

Artikel 37
Procedures in het geval van defecte apparaten
1.
Ingeval een tachograaf niet of gebrekkig werkt, laat de
vervoersonderneming het apparaat door een erkende installateur
of werkplaats herstellen zodra de omstandigheden dit toelaten.

a) correct werkt;
b) correct gegevens registreert en opslaat, en dat de ijkparame
ters correct zijn.
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3.
Controleambtenaren krijgen de bevoegdheid om erkende
werkplaatsen te verzoeken de in lid 2 bedoelde testen en spe
cifieke testen uit te voeren om na te gaan of er manipulatieinstrumenten aanwezig zijn. Indien manipulatie-instrumenten
worden ontdekt, kunnen de apparatuur, inclusief het instrument
zelf, de voertuigunit of de onderdelen daarvan en de bestuur
derskaart, uit het voertuig worden verwijderd en als bewijsmate
riaal worden gebruikt overeenkomstig de nationale regelgeving
betreffende procedures voor het behandelen van dergelijk be
wijsmateriaal.

4.
Bij een controle op het terrein van een onderneming ma
ken controleambtenaren, waar toepasselijk, gebruik van de mo
gelijkheid tachografen en bestuurderskaarten die ter plaatse aan
wezig zijn, te controleren.

Artikel 39
Scholing van de controleambtenaren
1.
Teneinde efficiënte en geharmoniseerde controle en hand
having te bewerkstelligen, zorgen de lidstaten ervoor dat de
controleambtenaren terdege worden geschoold in het analyseren
van de geregistreerde gegevens en in het controleren van tacho
grafen.

2.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 2 september
2016 in kennis van de scholingsvereisten voor hun contro
leambtenaren.
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Artikel 41
Sancties
1.
De lidstaten stellen overeenkomstig hun nationale grond
wettelijke bepalingen voorschriften vast betreffende de sancties
die aan inbreuken op deze verordening worden verbonden, en
nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat deze
sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend,
evenredig, afschrikkend en niet-discriminerend zijn, en moeten
beantwoorden aan de bij Richtlijn 2006/22/EG bepaalde classi
ficatie van inbreuken.
2.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 2 maart
2016 in kennis van deze maatregelen en de voorgeschreven
sancties. Zij stellen de Commissie in kennis van alle daaropvol
gende wijzigingen van die maatregelen.
HOOFDSTUK VIII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 42
Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dit co
mité is een comité in de zin van Verordening (EU)
nr. 182/2011.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3.
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelin
gen de inhoud van de basisopleiding en de bijscholing van de
controleambtenaren vast, met inbegrip van een opleiding met
betrekking tot technieken inzake gerichte controle en voor het
opsporen van manipulatie en fraude. Die maatregelen omvatten
richtsnoeren voor de uitvoering van de relevante bepalingen van
deze verordening en van Verordening (EG) nr. 561/2006. De
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 42, lid 3,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.
De lidstaten nemen in de aan controleambtenaren te ge
geven opleidingen de door de Commissie gespecificeerde inhoud
op.

Wanneer het comité geen advies uitbrengt, stelt de Commissie
de ontwerpuitvoeringshandeling niet vast en is artikel 5, lid 4,
derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepas
sing.
Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke pro
cedure dient te worden verkregen, wordt die procedure zonder
gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen
van het advies, de voorzitter van het comité daartoe besluit of
een gewone meerderheid van de leden van het comité daarom
verzoekt.
Artikel 43
Tachograafforum

Artikel 40
Wederzijdse bijstand
De lidstaten verlenen elkaar medewerking bij de toepassing van
deze verordening en bij de controle op de naleving ervan.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten sturen, in het bijzon
der, elkaar regelmatig in het kader van die wederzijdse bijstand
alle beschikbare informatie met betrekking tot inbreuken op
deze verordening door installateurs en werkplaatsen, de soorten
manipulatie en de sancties die voor dergelijke inbreuken worden
opgelegd.

1.
Ter ondersteuning van het overleg over de technische
aspecten van tachografen wordt een tachograafforum opgezet
tussen deskundigen van de lidstaten, leden van het Comité be
doeld in artikel 42 en deskundigen uit derde landen die de
tachograaf gebruiken in het kader van de AETR-overeenkomst.
2.
De lidstaten vaardigen de deskundigen van het in artikel 42
bedoelde comité als deskundige naar het tachograafforum af.
3.
Het tachograafforum staat open voor deelname door des
kundigen van belanghebbende derde landen die partijen bij de
AETR-overeenkomst zijn.
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4.
Belanghebbenden, vertegenwoordigers van voertuigfabri
kanten, tachograaffabrikanten, sociale partners en de Europese
toezichthouder voor gegevensbescherming worden uitgenodigd
voor het tachograafforum.
5.

Het tachograafforum stelt zijn reglement van orde vast.

6.
Het tachograafforum komt ten minste eenmaal per jaar
bijeen.
Artikel 44
Mededeling van nationale maatregelen
De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij op het onder deze
verordening vallende gebied vaststellen, binnen dertig dagen na
de vaststelling van die bepalingen, en voor het eerst uiterlijk op
2 maart 2015.
Artikel 45
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006
Verordening (EG) nr. 561/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 3 wordt het volgende punt ingevoegd na punt a):
„a bis) voertuigen of combinaties van voertuigen met een
toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5
ton die gebruikt worden voor het vervoer van mate
riaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig
heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die
enkel binnen een straal van 100 km rond de vesti
gingsplaats van de onderneming worden gebruikt en
op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet
de hoofdactiviteit van de bestuurder is.”.
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b) de eerste alinea van punt d) wordt vervangen door:
„d) voertuigen of combinaties van voertuigen met een
toegestane maximummasse van ten hoogste 7,5
ton, die worden gebruikt door leveranciers van de
universele dienst als gedefinieed in artikel 2, lid 13,
van Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 15 december 1997 betreffende ge
meenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de
interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap
en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (*)
voor het bezorgen van goederen in het kader van de
universele dienst.
___________
(*) PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.”.

Artikel 46
Overgangsmaatregelen
Zolang de in deze verordening genoemde uitvoeringshandelin
gen niet zijn vastgesteld en zij niet voor de uitvoering van deze
verordening kunnen worden toegepast, blijven de bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 3821/85 en in bijlage IB daarvan,
als overgangsmaatregel van toepassing, tot de datum waarop de
in deze verordening genoemde uitvoeringshandelingen van toe
passing worden.
Artikel 47
Intrekking
Verordening (EEG) nr. 3821/85 wordt ingetrokken. Verwijzin
gen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen
naar de onderhavige verordening.
Artikel 48
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2) Artikel 13, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
a) in de punten d), f) en p) worden de woorden „50 km” of
„50 km” vervangen door de woorden „100 km”;

Zij is, onder voorbehoud van de in artikel 46 bedoelde over
gangsmaatregelen, van toepassing met ingang van 2 maart
2016. De artikelen 24, 34 en 45 zijn van toepassing met
ingang van 2 maart 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 4 februari 2014.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

E. VENIZELOS
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BIJLAGE I
CONSTRUCTIE-, BEPROEVINGS-, INSTALLATIE- EN CONTROLEVOORSCHRIFTEN VOOR ANALOGE
TACHOGRAFEN
I. DEFINITIES
In deze bijlage wordt verstaan onder:
a) „controleapparaat” of „analoge tachograaf”:
in wegvoertuigen in te bouwen apparaat om gegevens betreffende het rijden van deze voertuigen en bepaalde werk
tijden van hun bestuurders te tonen en automatisch of semi-automatisch te registreren;
b) „constante van het controleapparaat”:
het getal dat de waarde aangeeft van het ingangssignaal dat nodig is ter aan wijzing en registratie van een afgelegde
afstand van één kilometer; deze constante moet hetzij in omwentelingen per kilometer (k = … omw/km), hetzij in
impulsen per kilometer (k = … imp/km) worden uitgedrukt;
c) „kenmerkende coëfficiënten”:
getal dat de waarde aangeeft van het uitgangssignaal van het op het voertuig aangebrachte onderdeel voor de aan
sluiting op het controleapparaat (uitgaande as van de versnellingsbak of wiel van het voertuig), wanneer het voertuig
de afstand van één kilometer aflegt, gemeten onder normale beproevingsomstandigheden (zie deel VI, punt 4, van deze
bijlage). De kenmerkende coëfficiënt wordt hetzij in omwentelingen per kilometer (w = … omw/km), hetzij in
impulsen per kilometer (k = … imp/km) uitgedrukt;
d) „effectieve omtrek der wielbanden”:
gemiddelde der afstanden, afgelegd door elk der het voertuig aandrijvende wielen (aandrijfwielen) bij een volledige
omwenteling. Het meten van deze afstanden moet plaats vinden onder normale beproevingsomstandigheden (zie deel
VI, punt 4, van deze bijlage) en wordt als volgt uitgedrukt: 1 = … mm.
II. ALGEMENE KENMERKERN EN FUNCTIES VAN HET CONTROLEAPPARAAT
Het apparaat moet onderstaande gegevens registreren:
1. de afstand, afgelegd door het voertuig,
2. de snelheid van het voertuig,
3. de rijtijd,
4. de overige werktijden en perioden van beschikbaarheid van de bestuurder(s),
5. de arbeidsonderbrekingen en dagelijkse rusttijden,
6. het openen van de kast die het registratieblad bevat,
7. voor elektronische controleapparaten, zijnde apparaten die functioneren via signalen die vanaf de afstands- en snel
heidsopnemer elektronisch worden overgebracht, elke onderbreking van meer dan 100 milliseconden in de stroom
voorziening van een controleapparaat (verlichting uitgezonderd) en in de stroomvoorziening van de afstands- en
snelheidsopnemer, en elke onderbreking van de signaalverbinding naar de afstands- en snelheidsopnemer.
Bij voertuigen die worden gebruikt door twee bestuurders, moeten de onder 3, 4 en 5 van de eerste alinea genoemde
gegevens voor twee bestuurders gelijktijdig en onderscheidbaar op twee aparte registratiebladen door het apparaat kunnen
worden geregistreerd.
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III. CONSTRUCTIE-EISEN VAN HET CONTROLEAPPARAAT
a) Algemeen
1.

De volgende inrichtingen zijn voor het controleapparaat voorgeschreven:

1.1. Afleesinstrumenten die het volgende aangeven:
— de afgelegde afstand (totaalteller),
— de snelheid (snelheidsmeter),
— de tijd (uurwerk).
1.2. Registreerinrichtingen, te weten:
— een registreerorgaan voor de afgelegde afstand,
— een registreerorgaan voor de snelheid,
— een of meer registreerorganen voor de tijd, die voldoen aan de in punt c), 4, gestelde eisen.
1.3. Een merkorgaan dat afzonderlijk op het registratieblad aangeeft:
— ieder openen van de kast die het registratieblad bevat;
— voor de in deel II, eerste paragraaf, punt 7, bedoelde elektronische controleapparaten: elke onderbreking van
meer dan 100 milliseconden van de stroomvoorziening van het controleapparaat (verlichting uitgezonderd),
uiterlijk bij het opnieuw inschakelen van de stroomvoorziening;
— voor de in deel II, eerste paragraaf, punt 7, bedoelde elektronische controleapparaten: elke onderbreking van
meer dan 100 milliseconden van de stroomvoorziening van de afstands- en snelheidsopnemer en elke
onderbreking van de signaalverbinding naar de afstands- en snelheidsopnemer.
2.

Indien in het apparaat andere inrichtingen dan die in punt 1 aanwezig zijn, mogen deze de juiste werking der
verplichte inrichtingen niet schaden en het aflezen daarvan niet bemoeilijken.
Wanneer het apparaat ter goedkeuring wordt aangeboden, dienen deze eventuele andere inrichtingen te zijn
aangebracht.

3.

Materialen

3.1. Alle samenstellende delen van het controleapparaat moeten zijn uitgevoerd in materiaal van voldoende stabiliteit
en mechanische sterkte en met onveranderlijke elektrische en magnetische eigenschappen.
3.2. Elke wijziging van een samenstellend deel van het apparaat of in de aard van het materiaal dat voor de
vervaardiging ervan is gebruikt, moet vóór het gebruik worden goedgekeurd door de autoriteit die het apparaat
heeft goedgekeurd.
4.

Meting van de afgelegde afstand
De afgelegde afstanden kunnen worden opgeteld en geregistreerd:
— hetzij bij vooruitrijden en achteruitrijden,
— hetzij uitsluitend bij vooruitrijden.
Het eventueel registreren der achteruitrijmanoeuvres mag beslist geen invloed uitoefenen op de duidelijkheid en
de nauwkeurigheid der overige registraties.

5.

Meting van de snelheid

5.1. Het meetbereik van de snelheidsmeter is vastgelegd in het typegoedkeuringscertificaat.
5.2. De eigen frequentie en de demping van het meetinstrument moeten zodanig zijn dat de aanwijs- en registreer
inrichtingen van de snelheid in het meetbereik, binnen de maximaal toelaatbare fouten, versnellingen kunnen
volgen tot 2 m/s2.
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Tijdmeting (uurwerk)

6.1. Het bedieningsorgaan voor de bijstelinrichting voor de klok moet in een kast zitten waarin het registratieblad zit;
en elk openen van de kast moet automatisch worden opgetekend op het registratieblad.
6.2. Indien het voortbewegingsmechanisme van het registratieblad door het uurwerk wordt aangedreven, moet de tijd
gedurende welke het geheel opgewonden uurwerk juist aanwijst ten minste 10 % langer zijn dan de tijd waarin
geregistreerd kan worden op het grootste aantal bladen dat het apparaat kan bevatten.
7.

Verlichting en bescherming

7.1. De afleesschermen van het apparaat moeten zijn voorzien van een afdoende, niet-verblindende verlichting.
7.2. Alle inwendige delen van het apparaat moeten voor normale gebruiksomstandigheden beschermd zijn tegen
vocht en stof. Verder moeten zij door middel van omhulsels die kunnen worden verzegeld, beschermd zijn tegen
ingrepen van buitenaf.
b) Afleesinstrumenten
1.

Afleesinstrument voor de afgelegde afstand (totaalteller)

1.1. De afleeseenheid van de aanwijsinrichting voor de afgelegde afstand moet 0,1 km zijn. De cijfers die het aantal
hectometers aangeven moeten duidelijk kunnen worden onderscheiden van de cijfers die het aantal hele kilo
meters aangeven.
1.2. De cijfers van de totaalteller moeten duidelijk leesbaar zijn en een zichtbare hoogte van ten minste 4 mm
hebben.
1.3. De totaalteller moet kunnen aanwijzen tot ten minste 99 999,9 km.
2.

Snelheidsaanduiders (snelheidsmeters)

2.1. Binnen het meetbereik moet de snelheidsschaal gelijkelijk zijn ingedeeld in 1, 2, 5 of 10 km/h. De snelheids
waarde van een onderverdeling (tussenruimte tussen twee achtereenvolgende deelstreepjes) mag niet meer be
dragen dan 10 % van de hoogste snelheid die op het eind van de schaal is aangegeven.
2.2. Het aanwijsbereik boven het meetbereik mag niet zijn becijferd.
2.3. De afstand tussen twee achtereenvolgende deelstreepjes overeenkomend met een snelheidsverschil van 10 km/h,
mag niet minder bedragen dan 10 mm.
2.4. Op een afleesinstrument met een wijzer mag de afstand tussen de wijzer en de wijzerplaat niet groter zijn dan
3 mm.
3.

Tijdsindicator (klok)
De tijdsindicator moet van buiten het apparaat af zichtbaar zijn en moet juist, gemakkelijk en zonder gevaar
voor vergissingen kunnen worden afgelezen.

c) Registreerinstrumenten
1.

Algemeen

1.1. In ieder apparaat, ongeacht de vorm van het registratieblad (band of schijf), moet een merkteken aanwezig zijn
waardoor het registratieblad op de juiste wijze kan worden ingebracht zodat er overeenstemming bestaat tussen
de door de klok aangegeven tijd en de tijdsaanduiding op het registratieblad.
1.2. Het mechanisme dat het registratieblad aandrijft, moet zo zijn uitgevoerd dat de aandrijving zonder speling
geschiedt en dat het blad vrijelijk kan worden ingebracht en verwijderd.
1.3. Het voortbewegingsorgaan van het registratieblad wordt, indien dit schijfvormig is, aangedreven door het uur
werkmechanisme. In dat geval moet de draaiende beweging van het registratieblad continu en gelijkmatig zijn,
met een minimumsnelheid van 7 mm/h, gemeten aan de binnenkant van de ronde strook die de snelheids
registratiezone begrenst. Bij apparaten van het bandtype waarbij het voortbewegingsorgaan der registratiebladen
wordt aangedreven door het uurwerkmechanisme, moet de rechtlijnige voortbewegingssnelheid ten minste
10 mm/h bedragen.
1.4. Het registreren van de afgelegde afstand, de snelheid van het voertuig en het openen van de kast die het (de)
blad(en) bevat, dient automatisch te geschieden.
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Registratie van de afgelegde afstand

2.1. Iedere afgelegde afstand van 1 km moet op het diagram worden weergegeven door een verandering van ten
minste 1 mm op de desbetreffende coördinaat.
2.2. Zelfs bij snelheden die dicht bij het maximale meetbereik zijn gelegen, moet het diagram van de afgelegde
afstand duidelijk afleesbaar zijn.
3.

Registratie van de snelheid

3.1. De registratiestift voor de snelheid moet zich in principe rechtlijnig verplaatsen, loodrecht op de bewegings
inrichting van het registratieblad, ongeacht de vorm daarvan. Evenwel kan een kromlijnige beweging van de stift
worden toegelaten op de volgende voorwaarden:
— het door de stift beschreven tracé staat loodrecht op de gemiddelde omtrek (bij schijfvormige registratie
bladen) of op de as van de zone, bestemd voor het registreren van de snelheid (bij bandvormige registratie
bladen);
— de verhouding tussen de kromtestraal van het door de stift beschreven tracé en de breedte van de zone,
bestemd voor het registreren van de snelheid, bedraagt niet minder dan 2,4 op 1, ongeacht de vorm van het
registratieblad;
— de onderscheiden lijnen van de tijdschaal moeten door de voor het registreren bestemde zone lopen in een
kromme met gelijke straal als het door de stift beschreven tracé. De afstand tussen de lijnen mag ten hoogste
overeenkomen met één uur op de tijdschaal.
3.2. Iedere verandering van 10 km/h van de snelheid moet op het diagram worden weergegeven door een ver
andering van ten minste 1,5 mm op de desbetreffende coördinaat.
4.

Registratie van de tijden

4.1. Het controleapparaat dient zodanig te zijn gebouwd dat de rijtijd altijd automatisch wordt geregistreerd en dat
door eventuele bediening van een schakelorgaan de overige in artikel 34, lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv),
van de verordening aangegeven tijdgroepen onderscheidbaar kunnen worden geregistreerd.
4.2. Aan de hand van de kenmerken van de tracés, hun stand ten opzichte van elkaar en eventueel de in artikel 34
van deze verordening genoemde tekens, moet men duidelijk de aard der verschillende tijden kunnen onder
kennen. De aard der verschillende tijdgroepen wordt op het diagram weergegeven door verschillende dikten der
desbetreffende merkstrepen of door enig ander systeem dat tenminste even doelmatig is ten aanzien van de
afleesbaarheid en de interpretatie van het diagram.
4.3. Bij voertuigen die door een uit meer dan één bestuurder bestaande bemanning worden gebruikt, moet de
registrering van de onder 4.1 genoemde gegevens op twee afzonderlijke registratiebladen geschieden, waarbij
ieder registratieblad voor één bestuurder is bestemd. In dit geval moeten de verschillende registratiebladen of wel
door hetzelfde mechanisme, of wel door gesynchroniseerde mechanismen worden voortbewogen.
d) Afsluitingen
1.

De kast die het registratieblad of de registratiebladen en het bedieningsorgaan van de bijstelinrichting bevat, moet
van een slot zijn voorzien.

2.

Ieder openen van de kast die het registratieblad of de registratiebladen en het bedieningsorgaan van de bijstel
inrichting bevat, moet automatisch op het registratieblad of de bladen worden aangegeven.

e) Opschriften
1.

Op de wijzerplaat van het apparaat moeten onderstaande opschriften voorkomen:
— in de buurt van het door de totaalteller aangegeven getal, de meeteenheid der afstanden, die door het
symbool „km” wordt aangegeven;
— in de nabijheid van de snelheidsschaal, de aanduiding „km/h”;
— het meetbereik van de snelheidsmeter, in de vorm „Vmin … km/h, Vmax … km/h”. Deze aanduiding is niet
noodzakelijk wanneer zij voorkomt op de opschriftenplaat van het apparaat.
Deze voorschriften zijn evenwel niet van toepassing op controleapparaten die zijn goedgekeurd vóór 10 augustus
1970.
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Op de opschriftenplaat die met het apparaat één geheel vormt, moeten op het geïnstalleerde apparaat de
volgende vermeldingen zichtbaar voorkomen:
— naam en adres van de fabrikant van het apparaat;
— fabricagenummer en bouwjaar;
— goedkeuringsmerk van het type apparaat;
— de constante van het apparaat in de vorm „k = … omw/km” of „k = … imp/km”;
— eventueel het snelheidsmeetbereik in de vorm, aangegeven onder 1;
— indien de inclinatiehoekgevoeligheid van het instrument tot gevolg kan hebben dat de toegestane toleranties
worden overschreden: de toelaatbare standhoek, in de vorm:

waarbij α de hoek is gemeten vanuit de horizontale positie van de naar boven gerichte voorzijde van het
apparaat waarop het instrument is afgesteld, terwijl β en γ respectievelijk de toelaatbare grensafwijkingen naar
boven en naar beneden ten opzichte van de hoek α vormen.
f) Maximaal toelaatbare fouten (aflees- en registreerinstrumenten)
1.

Op de proefbank voor de installatie
a) afgelegde afstand:
1 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen;
b) snelheid:
3 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid;
c) tijd:
± 2 minuten per dag, met een maximum van 10 minuten per zeven dagen indien de looptijd van het uurwerk
na opwinden niet minder bedraagt dan deze periode.

2.

Bij installatie
a) afgelegde afstand:
2 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen;
b) snelheid:
4 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid;
c) tijd:
± 2 minuten per dag, of
± 10 minuten per zeven dagen.

3.

In gebruik
a) afgelegde afstand:
4 % meer of minder van de werkelijke afstand die ten minste 1 km moet bedragen;
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b) snelheid:
6 km/h of minder ten opzichte van de werkelijke snelheid;
c) tijd:
± 2 minuten per dag, of
± 10 minuten per zeven dagen.
4.

De sub 1, 2 en 3 aangegeven maximaal toelaatbare fouten gelden voor temperaturen tussen 0 °C en 40 °C,
gemeten in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat.

5.

De sub 2 en 3 aangegeven maximaal toelaatbare fouten gelden wanneer zij zijn gemeten volgens deel VI.
IV. REGISTRATIEBLADEN

a) Algemeen
1. De registratiebladen moeten van zodanige kwaliteit zijn dat zij de normale werking van het apparaat niet ver
hinderen en dat de daarop opgetekende registraties onuitwisbaar, duidelijk leesbaar en herkenbaar zijn.
De afmetingen van en de registraties in de registratiebladen mogen bij normale vochtigheid en temperatuur niet
aan veranderingen onderhevig zijn.
Bovendien moet men, zonder de registratiebladen te beschadigen of de afleesbaarheid van de registraties te
schaden, de in artikel 34 van deze verordening genoemde gegevens erop kunnen aantekenen.
De registraties moeten, onder normale omstandigheden bewaard, gedurende ten minste één jaar goed leesbaar
blijven.
2. De minimale registreercapaciteit der registratiebladen moet, ongeacht hun vorm, 24 uur bedragen.
Indien meerdere schijven met elkaar zijn verbonden ter verhoging van de zonder tussenkomst van het personeel
bereikbare registreercapaciteit, moeten de verbindingen tussen de verschillende schijven zodanig zijn uitgevoerd dat
de registratie op de overgangspunten van de ene schijf naar de volgende geen onderbrekingen of overlappingen
vertonen.
b) Registratiezones en verdeling
1. De registratiebladen bevatten de volgende registratiezones:
— zone waarop uitsluitend snelheidsaanduidingen mogen worden opgetekend,
— zone waarop uitsluitend aanduidingen inzake de afgelegde afstanden mogen worden opgetekend,
— zone of zones voor de aanduidingen inzake de rijtijd, de andere werktijden, de beschikbaarheid, de arbeids
onderbrekingen en de rusttijden der bestuurders.
2. De zone, bestemd voor het optekenen van de snelheid moet een onderverdeling bezitten van 20 km/h of kleiner.
Op elke streep van deze onderverdeling moet in cijfers de overeenkomstige snelheid zijn aangegeven. Het symbool
km/h moet ten minste één keer voorkomen binnen deze zone. De laatste streep van deze zone moet samenvallen
met de bovengrens van het meetbereik.
3. De zone, bestemd voor het optekenen der afgelegde afstanden moet zodanig zijn bedrukt dat het aantal afgelegde
kilometers gemakkelijk kan worden afgelezen.
4. In de zone(s), bestemd voor het optekenen van de onder 1 bedoelde tijden, dienen gegevens vermeld te zijn,
waardoor men ondubbelzinnig de verschillende tijdgroepen kan onderkennen.
c) Gedrukte opschriften op de registratiebladen
Elk registratieblad moet in drukletters de volgende gegevens bevatten:
— naam en adres of merk van de fabrikant,
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— goedkeuringsmerk van het model van het registratieblad,
— goedkeuringsmerk van het model of de modellen van de apparaten waarbij het registratieblad mag worden
gebruikt,
— bovengrens van de registreerbare snelheid in km/h.
Elk registratieblad moet bovendien ten minste één onderverdeelde, gedrukte tijdschaal bevatten, ten einde de tijd direct
te kunnen aflezen met tussenruimten van 15 minuten, alsmede de mogelijkheid om op eenvoudige wijze perioden
van 5 minuten te bepalen.
d) Open ruimte voor geschreven aantekeningen
De registratiebladen moeten een open ruimte bevatten waarop de bestuurder ten minste de volgende aantekeningen
kan schrijven:
— naam en voornaam van de bestuurder,
— datum en plaats van begin en einde van het gebruik van het registratieblad,
— nummers van de kentekenplaat van het (de) voertuig(en) waarop de bestuurder tijdens het gebruik van het
registratieblad werkt,
— de stand van de kilometerteller van het (de) voertuig(en) waarop de bestuurder tijdens het gebruik van het
registratieblad werkt,
— tijd waarop van voertuig werd gewisseld.
V. INSTALLATIE VAN HET CONTROLEAPPARAAT
1. De controleapparaten moeten zodanig in de voertuigen worden geïnstalleerd dat enerzijds de bestuurder gemakkelijk
vanaf zijn zitplaats de aanwijsinrichting voor de snelheid, de totaalteller en het uurwerk kan controleren en anderzijds
alle elementen ervan, met inbegrip van de overbrengingsorganen, zijn beschermd tegen toevallige beschadiging.
2. De constante van het controleapparaat moet kunnen worden aangepast aan de kenmerkende coëfficiënt van het
voertuig door middel van een daartoe geschikte inrichting, de adapter.
Voertuigen met verschillende brugoverbrenging moeten zijn voorzien van een schakelorgaan om deze verschillende
overbrengingen automatisch terug te brengen tot de overbrenging waarop het toestel door de adapter op het voertuig
is ingesteld.
3. Na de eerste ijking moet op het voertuig, in de nabijheid van of op het apparaat, een goed zichtbaar installatieplaatje
worden bevestigd. Na elke door een erkende installateur of erkende werkplaats verrichte werkzaamheid, waarbij de
regeling van de installatie als zodanig moet worden gewijzigd, dient een nieuw installatieplaatje te worden aangebracht,
dat het oude vervangt.
Op het installatieplaatje moeten ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht:
— naam, adres of handelsnaam van de erkende installateur, werkplaats of voertuigfabrikant,
— kenmerkende coëfficiënt van het voertuig in de vorm „w = … omw/km” of „w = … imp/km”,
— de effectieve omtrek der wielbanden, in de vorm „1 = … mm”,
— datum waarop de kenmerkende coëfficiënt van het voertuig is vastgesteld en de effectieve cirkelomtrek van de
wielbanden is gemeten.
4. Verzegeling
De volgende onderdelen moeten worden verzegeld:
a) het installatieplaatje, tenzij het zodanig is aangebracht dat het niet kan worden verwijderd zonder de daarop
aangebrachte aanduidingen te vernietigen;
b) de uiteinden van de verbinding tussen het eigenlijke controleapparaat en het voertuig;
c) de adapter zelf en de aansluiting ervan op het circuit;
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d) het schakelorgaan voor voertuigen met verschillende brugoverbrengingen;
e) de verbindingen van de adapter en het schakelorgaan met de overige delen van de installatie;
f) de in deel III, onder a), punt 7.2, genoemde omhulsels;
g) ieder omhulsel dat toegang verschaft tot de middelen om de constante van het controleapparaat aan de kenmer
kende coëfficiënt van het voertuig aan te passen.
In bijzondere gevallen kunnen andere verzegelingen worden geëist bij de goedkeuring van het model van het apparaat
en de plaats van deze verzegelingen moet op het goedkeuringscertificaat worden vermeld.
De onder b), c) en e) van de eerste alinea genoemde verzegelingen mogen worden verwijderd:
— in noodgevallen;
— voor het plaatsen, afstellen of repareren van een snelheidsbegrenzer of om het even welke andere tot de verkeers
veiligheid bijdragende inrichting;
op voorwaarde dat het controleapparaat op betrouwbare en juiste wijze blijft functioneren en door een erkende
installateur of werkplaats onmiddellijk na het plaatsen van de snelheidsbegrenzer dan wel om het even welke andere
tot de verkeersveiligheid bijdragende inrichting of in andere gevallen binnen zeven dagen opnieuw wordt verzegeld.
Iedere verbreking van deze zegels moet schriftelijk worden gemotiveerd; deze motivering dient ter beschikking van het
bevoegde gezag te worden gehouden.
5. De kabels waarmee de impulsoverbrenger op het controleapparaat wordt aangesloten, moeten worden beschermd met
een naadloos met kunststof bekleed roestvrij stalen omhulsel met krimpverbindingen, tenzij een zelfde mate van
bescherming tegen manipulatie wordt verkregen met een andere methode (zoals elektronische beveiliging van de
kabels door bijvoorbeeld signaalencryptie), waarmee de aanwezigheid kan worden gedetecteerd van elke inrichting
die niet noodzakelijk is voor de goede werking van het controleapparaat en die tot doel heeft de juiste werking van het
controleapparaat te verhinderen door kortsluiting, onderbreking of wijziging van de elektronische signalen afkomstig
van de snelheids- en afstandsopnemer. Een uit verzegelde verbindingen bestaande aansluiting wordt als naadloos in de
zin van deze verordening beschouwd.
Bovengenoemde elektronische beveiliging mag worden vervangen door een elektronische voorziening die ervoor zorgt
dat het controleapparaat alle bewegingen van het voertuig, onafhankelijk van het signaal van de snelheids- en
afstandsopnemer kan vastleggen.
Voor de toepassing van dit punt zijn voertuigen van de categorieën M1- en N1-voertuigen in de zin van bijlage II, deel
A, bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). Voor dergelijke voertuigen die overeenkomstig
deze verordening zijn uitgerust met tachografen en niet zijn ontworpen op de installatie van een gepantserde kabel
tussen de afstands- en snelheidssensoren en het controleapparaat, wordt een adapter zo dicht mogelijk bij de afstandsen snelheidssensoren gemonteerd.
De gepantserde kabel wordt gemonteerd tussen de adapter en het controleapparaat.
VI. IJKINGEN EN CONTROLES
De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die de ijkingen en controles moeten verrichten.
1. Waarmerking van nieuwe of gerepareerde apparaten
De goede werking en de nauwkeurigheid van de aanwijzingen en registraties, binnen de in deel III, onder f), punt 1,
vastgestelde toleranties, moeten voor elk nieuw of gerepareerd apparaat afzonderlijk worden gewaarmerkt met de in
deel V, punt 4, eerste paragraaf, onder f), voorgeschreven verzegeling.
De lidstaten kunnen daartoe de eerste ijk invoeren, die de controle en de vaststelling van de overeenstemming van een
nieuw of vernieuwd apparaat met het goedgekeurde model en/of met de eisen van deze verordening omvat, of het
waarmerken delegeren aan de fabrikanten of hun gemachtigden.
(1) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke
voertuigen zijn bestemd (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).
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2. Installatie
Bij de installatie in een voertuig moeten het apparaat en de installatie in haar geheel voldoen aan de voorschriften
betreffende de maximaal toelaatbare fouten vastgesteld in deel III, onder f), punt 2.
De desbetreffende controleproeven worden door de erkende installateur of werkplaats op hun eigen verantwoorde
lijkheid uitgevoerd.
3. Periodieke controles
a) Periodieke controles van de in de voertuigen geïnstalleerde apparaten dienen minstens om de twee jaar te
geschieden en kunnen onder andere worden uitgevoerd in het kader van de technische inspecties van auto’s.
Deze inspectie omvatten de volgende controles:
— de goede werking van het apparaat,
— de aanwezigheid van het goedkeuringsteken op het apparaat,
— de aanwezigheid van het installatieplaatje,
— de ongeschonden staat van de zegels van het apparaat en van de andere installatieonderdelen,
— de effectieve omtrek van de banden.
b) Een controle op de naleving van de voorschriften van deel III, onder f), punt 3, betreffende de maximaal
toelaatbare fouten in gebruik moet ten minste eens in de zes jaar worden uitgevoerd; iedere lidstaat kan echter
voor de op zijn grondgebied ingeschreven voertuigen een kortere controle termijn voorschrijven. Bij deze controle
moet het installatieplaatje worden vervangen.
4. Vaststelling van afwijkingen
De vaststelling van de afwijkingen bij installatie en gebruik geschiedt onder de volgende omstandigheden, die be
schouwd moeten worden als normale beproevingsvoorwaarden:
— onbelast voertuig, in normale rij-omstandigheden,
— bandenspanning overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte gegevens,
— slijtage van de banden binnen de door de geldende voorschriften toegestane grenzen,
— voortbeweging van het voertuig: het voertuig moet zich, aangedreven door zijn eigen motor, in rechte lijn over een
plat vlak bewegen met een snelheid van 50 ± 5 km/h; de controle kan ook plaatsvinden op een daartoe geschikte
proefbank, op voorwaarde dat de uitslag ervan een vergelijkbare nauwkeurigheid bezit.
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BIJLAGE II
GOEDKEURINGSMERK EN GOEDKEURINGSCERTIFICAAT
I. GOEDKEURINGSMERK
1. Het goedkeuringsmerk bestaat uit:
a) een rechthoek waarbinnen een kleine letter „e” is aangebracht, gevolgd door een onderscheidingsnummer of een
onderscheidingsletter van het land waar de goedkeuring werd afgegeven:
België

6,

Bulgarije

34,

Tsjechië

8,

Denemarken

18,

Duitsland

1,

Estland

29,

Ierland

24,

Griekenland

23,

Spanje

9,

Frankrijk

2,

Kroatië

25,

Italië

3,

Cyprus

CY,

Letland

32,

Litouwen

36,

Luxemburg

13,

Hongarije

7,

Malta

MT,

Nederland

4,

Oostenrijk

12,

Polen

20,

Portugal

21,

Roemenië

19,

Slovenië

26,

Slowakije

27,

Finland

17,

Zweden

5,

Verenigd Koninkrijk 11,
en
b) een goedkeuringsnummer, dat overeenstemt met het nummer op het goedkeuringscertificaat dat is opgesteld voor
het model van het controleapparaat of van het registratieblad of van het nummer van een tachograafkaart, en
aangebracht in een willekeurige stand in de nabijheid van die rechthoek.
2. Het goedkeuringsmerk wordt op de opschriftenplaat van elk apparaat, op elk registratieblad en op elke tachograafkaart
aangebracht. Het moet onuitwisbaar zijn en steeds goed leesbaar blijven.
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3. De afmetingen van het hierna weergegeven goedkeuringsmerk worden in millimeters uitgedrukt; deze afmetingen zijn
minimumafmetingen. De verhoudingen tussen de afmetingen moeten in acht worden genomen (1)

(1) Deze cijfers zijn slechts bij wijze van voorbeeld aangegeven.
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II. GOEDKEURINGSCERTIFICAAT VOOR ANALOGE TACHOGRAFEN
Een lidstaat die de goedkeuring heeft afgegeven, verleent de aanvrager een goedkeuringsformulier volgens onderstaand
model. Voor de mededeling aan de overige lidstaten van afgegeven goedkeuringen of eventuele intrekkingen gebruikt elke
lidstaat kopieën van dat certificaat.
GOEDKEURINGSCERTIFICAAT

Naam van de bevoegde instantie .....................................................................................................................
Kennisgeving inzake (1)
— goedkeuring van een type controleapparaat
— intrekking van de goedkeuring van een type controleapparaat
— goedkeuring van een modelregistratieblad
— intrekking van de goedkeuring van een modelregistratieblad

........................................................................................................................................................................................
Goedkeuringsnr. ....................................

1. Fabrieks- of handelsmerk .....................................................................................................................................................
2. Benaming van een type of model ....................................................................................................................................
3. Naam van de fabrikant .........................................................................................................................................................
4. Adres van de fabrikant .........................................................................................................................................................
5. Ter goedkeuring aangeboden op .......................................................................................................................................
6. Getest in ...................................................................................................................................................................................
7. Datum en nummer van de test(en) ...................................................................................................................................
8. Datum van de goedkeuring ................................................................................................................................................
9. Datum van de intrekking der goedkeuring .....................................................................................................................
10. Types van het controleapparaat of de controleapparaten waarop het blad moet worden gebruikt ...............
11. Plaats .........................................................................................................................................................................................
12. Datum .......................................................................................................................................................................................
13. Bijgevoegde beschrijvende documenten ...........................................................................................................................
14. Opmerkingen (inclusief de plaats van de verzegelingen indien van toepassing)

......................................
(Handtekening)
(1) Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
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III. GOEDKEURINGSCERTIFICAAT VOOR DIGITALE TACHOGRAFEN
Een lidstaat die de goedkeuring heeft afgegeven, verleent de aanvrager een goedkeuringscertificaat volgens onderstaand
model. Voor de mededeling aan de overige lidstaten van afgegeven goedkeuringen of eventuele intrekkingen gebruikt elke
lidstaat kopieën van dat certificaat.
GOEDKEURINGSCERTIFICAAT VOOR DIGITALE TACHOGRAFEN
Naam van de bevoegde instantie ......................................................................................................................
Kennisgeving inzake (1)





goedkeuring van:








intrekking van goedkeuring van:

type controleapparaat
onderdeel controleapparaat (2)
bestuurderskaart
werkplaatskaart
bedrijfskaart
controleurskaart

.........................................................................................................................................................................................
Goedkeuringsnr ....................................
1. Fabrieksmerk of handelsmerk .............................................................................................................................................
2. Naam van type .......................................................................................................................................................................
3. Naam van de fabrikant .........................................................................................................................................................
4. Adres van de fabrikant .........................................................................................................................................................
5. Ter goedkeuring aangeboden op .......................................................................................................................................
6. Laboratori(um)(a) ....................................................................................................................................................................
7. Datum en nummer van het testverslag ...........................................................................................................................
8. Datum van de goedkeuring ................................................................................................................................................
9. Datum van de intrekking der goedkeuring .....................................................................................................................
10. Type(s) van het controleapparaat of de controleapparaten waarmee het onderdeel moet worden gebruikt ...
11. Plaats .........................................................................................................................................................................................
12. Datum .......................................................................................................................................................................................
13. Bijgevoegde beschrijvende documenten ...........................................................................................................................
14. Opmerkingen
......................................
(Handtekening)
(1) Gelieve de betreffende vakjes aan te kruisen.
(2) In de kennisgeving aangeven welk onderdeel.
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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2014/17/ЕU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 4 februari 2014
inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde
onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en
Verordening (EU) nr. 1093/2010
(Voor de EER relevante tekst)

ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten en
voor het tot stand brengen van een interne markt voor
kredietovereenkomsten met betrekking tot voor bewo
ning bestemde onroerende goederen. Er zijn fundamen
tele verschillen in de wetgevingen van de diverse lidstaten
inzake het bedrijf van het verstrekken van kredietover
eenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde
onroerende goederen en in de regulering van en het
toezicht op kredietbemiddelaars en niet-kredietinstellin
gen die kredietovereenkomsten met betrekking tot voor
bewoning bestemde onroerende goederen verstrekken.
Dergelijke verschillen vormen hinderpalen die het niveau
van grensoverschrijdende activiteit aan zowel de vraagals de aanbodzijde beperken, waardoor de concurrentie
en de keuze op de markt worden verminderd, de aan het
verstrekken van krediet verbonden kosten voor dienstver
richters worden vergroot en zij er zelfs van worden weer
houden activiteiten te ontplooien.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 114,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In maart 2003 is de Commissie een proces gestart om te
bepalen en te beoordelen wat de effecten zijn van de
belemmeringen voor de interne markt voor kredietover
eenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde
onroerende goederen. Zij heeft op 18 december 2007
het Witboek over de integratie van de EU-markt voor
hypothecair krediet vastgesteld. In het witboek kondigde
de Commissie haar voornemen aan om de effecten te
beoordelen van onder meer beleidsopties inzake precon
tractuele informatie, kredietgegevensbanken, kredietwaar
digheid, het jaarlijkse kostenpercentage en adviesverlening
inzake kredietovereenkomsten. De Commissie heeft een
deskundigengroep kredietantecedenten ingesteld die haar
moet bijstaan bij de voorbereiding van maatregelen ter
verbetering van de toegankelijkheid, vergelijkbaarheid en
volledigheid van kredietgegevens. Er zijn ook studies ge
start naar de rol en de werking van kredietbemiddelaars
en niet-kredietinstellingen die kredietovereenkomsten met
betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goe
deren verstrekken.
Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie (VWEU) bestaat de interne markt uit
een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije ver
keer van goederen en diensten en de vrijheid van vesti
ging gewaarborgd zijn. De ontwikkeling van een door
zichtiger en doelmatiger kredietmarkt binnen deze ruimte
is van essentieel belang voor het bevorderen van de

(1) PB C 240 van 18.8.2011, blz. 3.
(2) PB C 318 van 29.10.2011, blz. 133.
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 10 december 2013 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
28 januari 2014.

(3)

De financiële crisis heeft laten zien dat onverantwoorde
lijk gedrag van marktdeelnemers de grondslagen van het
financiële stelsel kan ondermijnen, hetgeen heeft geleid
tot een gebrek aan vertrouwen tussen alle partijen, en in
het bijzonder consumenten, en mogelijkerwijs tot ern
stige sociale en economische gevolgen. Tal van con
sumenten hebben hun vertrouwen in de financiële sector
verloren en kredietnemers krijgen het steeds moeilijker
om hun leningen te betalen, met toenemende wanbeta
lingen en gedwongen verkopen tot gevolg. De G20 heeft
naar aanleiding daarvan de Raad voor financiële stabiliteit
opdracht gegeven beginselen te bepalen van degelijke
afsluitingsvoorwaarden voor voor bewoning bestemde
onroerende goederen. Hoewel sommige van de grootste
problemen in de financiële crisis zich buiten de Unie
hebben voorgedaan, dragen de consumenten binnen de
Unie niettemin een hoge schuldenlast, waarvan een groot
deel is geconcentreerd in kredieten met betrekking tot
voor bewoning bestemde onroerende goederen. Het is
derhalve nodig om ervoor te zorgen dat het regelgevings
kader van de Unie op dit gebied solide is, strookt met
internationale beginselen en adequaat gebruikmaakt van
het scala aan beschikbare instrumenten, hetgeen het ge
bruik kan omvatten van „loan-to-value” — een lening ten
opzichte van de waarde, „loan-to-income” — een lening
ten opzichte van het inkomen, „debt-to-income” — een
schuld ten opzichte van het inkomen, en andere ver
gelijkbare ratio’s, minimumniveaus waaronder geen kre
diet aanvaardbaar wordt geacht, of andere compense
rende maatregelen voor gevallen waarin de onderliggende
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risico’s groter zijn voor de consument of waarin deze
nodig zijn om een overmatige schuldenlast voor huishou
dens te voorkomen. Vanwege de problemen die tijdens
de financiële crisis aan het licht zijn gekomen en teneinde
een efficiënte en concurrerende interne markt zeker te
stellen, die de financiële stabiliteit ten goede komt, heeft
de Commissie in haar mededeling van 4 maart 2009
getiteld „Op weg naar Europees herstel” maatregelen
voorgesteld betreffende kredietovereenkomsten met be
trekking tot voor bewoning bestemde onroerende goede
ren, die onder meer voorzien in een betrouwbaar kader
voor kredietbemiddeling, met het oog op het tot stand
brengen van verantwoordelijke en betrouwbare markten
voor de toekomst en het herstellen van het consumen
tenvertrouwen. De Commissie heeft haar inzet voor een
efficiënte en concurrerende interne markt opnieuw beves
tigd in haar mededeling van 13 april 2011 getiteld „Akte
voor de interne markt: twaalf hefbomen voor het stimu
leren van de groei en het versterken van het vertrouwen”.
(4)

Er zijn een aantal problemen geconstateerd op de hypo
theekmarkten in de Unie die betrekking hebben op het
onverantwoordelijk verstrekken en opnemen van lenin
gen en de mogelijke ruimte voor onverantwoordelijk ge
drag van marktdeelnemers, waaronder kredietbemid
delaars en niet-kredietinstellingen. Sommige problemen
hadden betrekking op in vreemde valuta luidende kredie
ten die consumenten in die valuta waren aangegaan ten
einde van de aangeboden rentevoet te profiteren, maar
zonder voldoende geïnformeerd te zijn over of zonder
zich voldoende bewust te zijn van het daarmee gepaarde
gaande wisselkoersrisico. Deze problemen zijn zowel te
wijten aan tekortkomingen van de markt en de regelge
ving, als aan andere factoren zoals het algemene eco
nomische klimaat en de beperkte financiële basiskennis.
Andere problemen zijn onder meer de ondoeltreffende,
inconsistente of niet-bestaande regeling voor kredietbe
middelaars en niet-kredietinstellingen die woonkredieten
verstrekken. De geconstateerde problemen hebben moge
lijkerwijs grote macro-economische doorwerkingseffec
ten, kunnen leiden tot benadeling van de consument,
vormen economische of wettelijke belemmeringen voor
grensoverschrijdende activiteiten en creëren een ongelijk
speelveld tussen de verschillende actoren.

(5)

Om de totstandkoming te vergemakkelijken van een
goed functionerende interne markt met een hoog niveau
aan consumentenbescherming op het gebied van krediet
overeenkomsten met betrekking tot onroerende goede
ren, en om ervoor te zorgen dat consumenten die op
zoek zijn naar dergelijke overeenkomsten, dit met ver
trouwen kunnen doen in de wetenschap dat de instel
lingen waarmee zij omgaan, op een professionele en ver
antwoordelijke manier handelen, moet op een aantal ge
bieden een toepasselijk geharmoniseerd Uniekader wor
den ingesteld waarin rekening wordt gehouden met de
verschillen in kredietovereenkomsten die met name het
gevolg zijn van verschillen op de nationale en regionale
onroerendgoedmarkten.

(6)

Deze richtlijn moet een meer transparante, efficiënte en
concurrerende interne markt ontwikkelen middels con
sistente, flexibele en billijke kredietovereenkomsten met
betrekking tot onroerende goederen, terwijl houdbare
voorwaarden voor het verstrekken en het aangaan van
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leningen en financiële insluiting worden bevorderd, zodat
een hoog niveau van consumentenbescherming wordt
bereikt.
(7)

Teneinde een echte interne markt te creëren met een
hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescher
ming bevat deze richtlijn bepalingen met een maximale
harmonisatiegraad wat betreft de verstrekking van pre
contractuele informatie middels een gestandaardiseerd
Europees informatieblad (European Standardised Informa
tion Sheet — ESIS) en de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage. Gelet op de bijzondere aard van kre
dietovereenkomsten met betrekking tot onroerende goe
deren en op de verschillen in marktontwikkelingen en
omstandigheden in de lidstaten wat betreft de specifieke
marktstructuur en marktdeelnemers, categorieën beschik
bare producten en procedures die bij het proces van
kredietverlening in het geding zijn, moet het de lidstaten
evenwel worden toegestaan strengere dan de bij deze
richtlijn vastgestelde voorschriften te handhaven of in
te voeren op gebieden waar geen uitdrukkelijk maximale
harmonisatie van toepassing is. Een dergelijke gerichte
aanpak is nodig om aantasting van het consumentenbe
schermingsniveau met betrekking tot onder het toepas
singsgebied van deze richtlijn vallende kredietovereen
komsten te voorkomen. Het dient bijvoorbeeld aan de
lidstaten te worden toegestaan strengere bepalingen te
handhaven of in te voeren met betrekking tot de kennisen bekwaamheidsvereisten voor personeel en de instruc
ties voor het invullen van het ESIS.

(8)

Deze richtlijn moet de voorwaarden verbeteren voor de
totstandbrenging en de werking van de interne markt
dankzij de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten en de vaststelling van kwaliteitsnormen
voor bepaalde diensten, in het bijzonder met betrekking
tot de distributie en verstrekking van krediet via krediet
gevers en kredietbemiddelaars en het bevorderen van
goede praktijken. Het vaststellen van kwaliteitsnormen
voor kredietverstrekkingsdiensten houdt noodzakelijker
wijs in dat een aantal bepalingen wordt ingevoerd betref
fende toelating, toezicht en prudentiële voorschriften.

(9)

Het moet de lidstaten vrij staan nationaal recht te hand
haven of in te voeren op gebieden die niet onder deze
richtlijn vallen. In het bijzonder kunnen de lidstaten op
gebieden zoals contractenrecht nationale bepalingen
handhaven of invoeren met betrekking tot de geldigheid
van kredietovereenkomsten, eigendomsrecht, inschrijving
in het kadaster, contractuele informatie en, voor zover
deze niet bij onderhavige richtlijn worden geregeld, post
contractuele kwesties. Lidstaten kunnen bepalen dat de
taxateur of het taxatiebureau of de notarissen door de
partijen in onderlinge overeenstemming worden gekozen.
Omdat er tussen de lidstaten verschillen bestaan wat
betreft de aankoop en verkoop van voor bewoning be
stemde onroerende goederen, is er ruimte die krediet
gevers of kredietbemiddelaars kunnen gebruiken om
van consumenten een voorschot te verlangen onder het
voorwendsel dat dergelijke betalingen dienen om de slui
ting van een kredietovereenkomst of de aankoop of ver
koop van een onroerend goed veilig te stellen, en die
misbruik van dergelijke praktijken mogelijk maakt, in
het bijzonder indien de koper niet vertrouwd is met de
voorschriften en de gangbare praktijk in de betrokken
lidstaat. Het is derhalve passend de lidstaten toe te staan
deze betalingen aan beperkingen te onderwerpen.
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(10)

Deze richtlijn dient van toepassing te zijn ongeacht of de
kredietgever of kredietbemiddelaar een natuurlijk of een
rechtspersoon is. Deze richtlijn mag evenwel geen af
breuk doen aan het recht van de lidstaten om, in over
eenstemming met het Unierecht, de rol van kredietgever
of kredietbemiddelaar uit hoofde van deze richtlijn te
beperken tot uitsluitend rechtspersonen of bepaalde vor
men van rechtspersonen.

(11)

Aangezien consumenten en ondernemingen niet in de
zelfde positie verkeren, behoeven zij niet dezelfde mate
van bescherming. Het is van belang de rechten van con
sumenten te waarborgen door bepalingen waarvan niet
bij overeenkomst kan worden afgeweken, maar het is
ook redelijk ondernemingen en organisaties toe te staan
andere overeenkomsten te sluiten.

(12)

Onder de definitie van consument dienen natuurlijke per
sonen te vallen die buiten hun handels-, bedrijfs-, am
bachts- of beroepsactiviteit handelen. Bij gemengde over
eenkomsten, waar een overeenkomst wordt gesloten voor
doeleinden die deels binnen en deels buiten de handels-,
bedrijfs- of beroepsactiviteit van de persoon liggen en het
handels-, bedrijfs- of beroepsoogmerk zo beperkt is dat
het binnen de globale context van de overeenkomst niet
overheerst, dient die persoon echter ook als consument
te worden aangemerkt.

(13)

Hoewel deze richtlijn betrekking heeft op kredietovereen
komsten die uitsluitend of hoofdzakelijk verband houden
met voor bewoning bestemde onroerende goederen, belet
zij de lidstaten niet het toepassingsgebied van de over
eenkomstig deze richtlijn genomen maatregelen uit te
breiden tot de bescherming van consumenten bij het
sluiten van kredietovereenkomsten die verband houden
met andere vormen van onroerende goederen, of derge
lijke kredietovereenkomsten op een andere wijze te regu
leren.

(14)

De in deze richtlijn vervatte definities bepalen het toe
passingsgebied van de harmonisatie. De verplichting van
de lidstaten om deze richtlijn om te zetten dient derhalve
te worden beperkt tot het door deze definities bepaalde
toepassingsgebied. Zo is de verplichting voor de lidstaten
om deze richtlijn om te zetten beperkt tot kredietover
eenkomsten met consumenten, hetgeen inhoudt natuur
lijke personen die in onder deze richtlijn vallende trans
acties buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of be
roepsactiviteit handelen. In dezelfde zin zijn de lidstaten
verplicht de bepalingen om te zetten aangaande de ac
tiviteit van personen die optreden als kredietbemiddelaar,
overeenkomstig de in deze richtlijn vastgestelde definitie.
De richtlijn moet evenwel de toepassing van deze Richt
lijn door lidstaten, in overeenstemming met het Unie
recht, op gebieden die niet onder het toepassingsgebied
ervan vallen, onverlet laten. Voorts dienen de in deze
richtlijn vastgestelde definities de mogelijkheid onverlet
te laten dat lidstaten voor specifieke doeleinden op grond
van nationaal recht subdefinities vaststellen, op voor
waarde dat deze met de definities van de onderhavige
richtlijn overeenstemmen. Zo dient de lidstaten te wor
den toegestaan op grond van nationaal recht subcatego
rieën van kredietbemiddelaars te bepalen die niet in de
richtlijn worden gedefinieerd, indien dergelijke subcatego
rieën op nationaal niveau noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld
om voor de verschillende kredietbemiddelaars eisen aan
gaande kennis en bekwaamheid te onderscheiden.
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(15)

Deze richtlijn strekt ertoe ervoor te zorgen dat con
sumenten die kredietovereenkomsten met betrekking tot
onroerende goederen aangaan, een hoge mate van be
scherming genieten. Zij moet derhalve van toepassing
zijn op door onroerende goederen gedekte kredieten,
ongeacht de bestemming van het krediet, herfinancie
ringsovereenkomsten en andere kredietovereenkomsten
die een eigenaar of mede-eigenaar helpen de rechten in
het onroerend goed of de grond in eigendom te houden,
alsook kredieten die worden gebruikt voor de aankoop
van onroerende goederen in sommige lidstaten, met in
begrip van kredieten waarvan het kapitaal niet hoeft te
worden afgelost of, tenzij lidstaten over een adequaat
alternatief kader beschikken, leningen die voorzien in
tijdelijke financiering tussen de verkoop van een onroe
rend goed en de aankoop van een ander onroerend goed,
en op kredieten voor de renovatie van voor bewoning
bestemde onroerende goederen.

(16)

Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op bepaalde
kredietovereenkomsten waarbij de kredietgever een een
malig bedrag, dan wel periodieke betalingen verricht of
op andere wijze een krediet uitbetaalt in ruil voor een
bedrag uit de verkoopopbrengst van een onroerende
goed en die in de eerste plaats op het vergemakkelijken
van consumptie gericht zijn, zoals „equity release”-pro
ducten of andere soortgelijke gespecialiseerde producten.
Dergelijke kredietovereenkomsten vertonen specifieke
kenmerken die buiten het toepassingsgebied van deze
richtlijn vallen. Zo is een beoordeling van de krediet
waardigheid van de consument irrelevant omdat de beta
lingen door de kredietgever aan de consument worden
verricht in plaats van omgekeerd. Voor een dergelijke
transactie is onder meer ook zeer verschillende precon
tractuele informatie nodig. Andere producten, zoals
„home reversions”, die functies hebben die te vergelijken
zijn met die van omgekeerde hypotheken of levenslange
hypotheken, houden geen verstrekking van krediet in en
vallen daardoor buiten het toepassingsgebied van deze
richtlijn.

(17)

Deze richtlijn dient geen andere, uitdrukkelijk vermelde
categorieën van specifieke kredietovereenkomsten te om
vatten, die maatwerk vergen omdat ze wat betreft hun
aard en risicoprofiel afwijken van standaardovereenkom
sten voor hypothecair krediet, in het bijzonder krediet
overeenkomsten die het resultaat zijn van een schikking
voor de rechter of een andere daartoe van overheidswege
bevoegde instantie, en bepaalde soorten kredietovereen
komsten waarbij het krediet in bepaalde omstandigheden
door een werkgever aan zijn werknemers wordt verstrekt,
zoals reeds is voorzien in Richtlijn 2008/48/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake
kredietovereenkomsten voor consumenten (1). Het is toe
passelijk de lidstaten toe te staan bepaalde kredietover
eenkomsten, zoals die welke tegen gunstige voorwaarden
aan een beperkt publiek worden toegekend of die welke
door kredietcoöperaties worden verstrekt, uit te sluiten,
mits afdoende alternatieve maatregelen zijn ingesteld om
ervoor te zorgen dat de beleidsdoelstellingen met betrek
king tot de financiële stabiliteit en de interne markt kun
nen worden verwezenlijkt zonder financiële insluiting en
toegang tot krediet in de weg te staan. Kredietovereen
komsten met betrekking tot onroerende goederen dat
niet door de consument of een lid van diens familie in

(1) PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.
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gebruik wordt genomen als huis, appartement of andere
vorm van verblijfplaats maar als dusdanig in gebruik
wordt genomen in het kader van een huurovereenkomst,
hebben een risicoprofiel en kenmerken die verschillen
van die van standaardkredietovereenkomsten en kunnen
derhalve een meer aangepast kader vergen. De lidstaten
moeten derhalve de mogelijkheid hebben dergelijke kre
dietovereenkomsten van het toepassingsgebied van de
richtlijn uit te sluiten indien voor deze overeenkomsten
een passend nationaal kader voorhanden is.

(18)

Niet-gewaarborgde kredietovereenkomsten die gesloten
worden voor de renovatie van voor bewoning bestemde
onroerende goederen met een totaal krediet dat
75 000 EUR overstijgt, dienen onder het toepassings
gebied van Richtlijn 2008/48/EG te vallen opdat een
gelijkwaardig beschermingsniveau voor deze consumen
ten wordt verzekerd en regelgevende leemte tussen die
richtlijn en deze richtlijn dient te worden voorkomen.
Richtlijn 2008/48/EG dient dienovereenkomstig te wor
den gewijzigd.

(19)

Omwille van de rechtszekerheid moet het rechtskader
van de Unie op het gebied van kredietovereenkomsten
met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende
goederen sporen met, en complementair zijn aan andere
Uniehandelingen, met name op het gebied van con
sumentenbescherming en prudentieel toezicht. Sommige
basisdefinities, waaronder de definitie van „consument”
en „duurzame drager” alsook kernbegrippen die in de
standaardinformatie worden gehanteerd om de financiële
kenmerken van het krediet aan te wijzen, waaronder de
totale kostprijs van het krediet voor de consument en de
debetrentevoet, moeten in overeenstemming zijn met die
vervat in Richtlijn 2008/48/EG, zodat dezelfde termino
logie naar hetzelfde soort feiten verwijst ongeacht of het
krediet een consumentenkrediet is of een krediet met
betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goe
deren. Bij de omzetting van deze richtlijn dienen de lid
staten derhalve voor consistentie wat betreft de toepas
sing en interpretatie van deze basisdefinities en kerncon
cepten te zorgen.

(20)

Opdat consumenten over een consistent kader inzake
krediet kunnen beschikken en de administratieve last
voor kredietgevers en kredietbemiddelaars tot een mini
mum wordt beperkt, moet het kernkader van deze richt
lijn indien mogelijk de structuur van Richtlijn
2008/48/EG volgen, met name wat betreft de beginselen
dat in reclame opgenomen informatie betreffende kre
dietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning
bestemde onroerende goederen door middel van een re
presentatief voorbeeld aan de consument wordt verstrekt,
dat de consument gedetailleerde precontractuele informa
tie wordt gegeven door middel van een gestandaardiseerd
informatieblad, dat de consument adequate toelichtingen
krijgt alvorens de kredietovereenkomst te sluiten, dat een
gemeenschappelijke basis wordt vastgesteld voor de be
rekening van het jaarlijkse kostenpercentage, exclusief
notariskosten, en dat de kredietgevers de kredietwaardig
heid van de consument beoordelen alvorens een krediet
te verstrekken. Zo ook dient aan kredietgevers op
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niet-discriminerende basis toegang tot relevante krediet
gegevensbanken te worden verleend om te zorgen voor
een gelijk speelveld met de bepalingen als opgenomen in
Richtlijn 2008/48/EG. Zoals Richtlijn 2008/48/EG moet
deze richtlijn voorzien in een passende toelatingspro
cedure en passend toezicht op de activiteiten van alle
kredietgevers die kredietovereenkomsten met betrekking
tot onroerende goederen verstrekken en moet zij voor
schriften invoeren voor het instellen van en de toegang
tot buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsmechanis
men.
(21)

Deze richtlijn moet een aanvulling vormen op 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), die voor
schrijft dat de consument bij verkoop op afstand van
het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht in ken
nis moet worden gesteld en in een herroepingsrecht
voorziet. Richtlijn 2002/65/EG voorziet in de mogelijk
heid dat de leverancier precontractuele informatie mee
deelt na het sluiten van de overeenkomst, maar gezien
het belang van de financiële verbintenis voor de con
sument zou dit niet passend zijn voor kredietovereen
komsten met betrekking tot onroerende goederen. Deze
richtlijn laat het nationale algemene verbintenissenrecht,
zoals de regels betreffende de geldigheid, de opstelling en
de rechtsgevolgen van contracten onverlet, voor zover
het gaat om aspecten van het algemene verbintenissen
recht die niet in deze richtlijn worden geregeld.

(22)

Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met de
specifieke kenmerken van kredietovereenkomsten met
betrekking tot onroerende goederen, waarvoor een an
dere aanpak gerechtvaardigd is. Gezien de aard van een
kredietovereenkomst met betrekking tot voor bewoning
bestemde onroerende goederen en de mogelijke gevolgen
ervan voor de consument, moeten reclamemateriaal en
geïndividualiseerde precontractuele informatie adequate
specifieke risicowaarschuwingen inhouden, bijvoorbeeld
over de mogelijke gevolgen van wisselkoersschommelin
gen op de door de consument terug te betalen bedragen
en, indien zulks door de lidstaten passend wordt geacht,
de aard en de gevolgen van het stellen van een zekerheid.
In navolging van wat reeds bestond als vrijwillige aanpak
in de sector met betrekking tot woningkredieten, moet
naast de geïndividualiseerde precontractuele informatie
ook altijd algemene precontractuele informatie worden
gegeven. Bovendien is een andere aanpak gerechtvaardigd
omdat zo kan worden ingespeeld op de uit de financiële
crisis getrokken lessen en om ervoor te zorgen dat kre
dieten op een degelijke manier tot stand komen. In dat
verband moeten de bepalingen inzake de kredietwaardig
heidsbeoordeling sterker worden gemaakt dan die voor
het consumentenkrediet, moeten kredietbemiddelaars
meer precieze informatie verstrekken over hun status
en banden met de kredietgevers om potentiële belangen
conflicten zichtbaar te maken en moeten alle actoren die
betrokken zijn bij het tot stand komen van kredietover
eenkomsten met betrekking tot onroerende goederen,
aan een adequate vorm van toelating en toezicht onder
worpen zijn.

(1) PB L 271 van 9.10.2002, blz. 16.
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Het is nodig om sommige aanpalende gebieden te reguleren
teneinde recht te doen aan de specifieke kenmerken van
kredieten met betrekking tot voor bewoning bestemde on
roerende goederen. Gezien het belang van de transactie
moet ervoor worden gezorgd dat consumenten een vol
doende bedenktijd van ten minste zeven dagen krijgen
om de gevolgen af te wegen. De lidstaten moeten de nodige
flexibiliteit hebben om te voorzien in voldoende bedenktijd,
hetzij in de vorm van bedenktijd voorafgaand aan het slui
ten van de kredietovereenkomst, hetzij een herroepingsperi
ode na het sluiten van de kredietovereenkomst, hetzij een
combinatie van beide. Het is passend dat de lidstaten de
flexibiliteit hebben om de bedenktijd voor consumenten
bindend te maken voor een periode niet langer dan tien
dagen, maar dat in andere gevallen, de consumenten die
tijdens de bedenktijd een besluit wensen te nemen, dit
kunnen doen en dat de lidstaten in het belang van de
rechtszekerheid op het gebied van transacties inzake onroe
rende goederen kunnen bepalen dat de bedenktijd of het
herroepingsrecht eindigt wanneer de consument een actie
onderneemt die volgens het nationaal recht resulteert in de
totstandbrenging of de overdracht van een eigendomsrecht
verbonden met, of met gebruikmaking van, door de kre
dietovereenkomst verkregen middelen, dan wel, indien van
toepassing, de middelen aan een derde partij overdraagt.

(24)

Gezien de bijzondere kenmerken van kredietovereenkom
sten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroe
rende goederen is het voor kredietgevers gebruikelijk om
consumenten een reeks producten of diensten aan te bieden
die samen met de kredietovereenkomst kunnen worden
gekocht. Gelet op het belang van dergelijke overeenkomsten
voor de consument is het derhalve passend specifieke voor
schriften over praktijken aangaande koppelverkoop vast te
stellen. Het combineren van een kredietovereenkomst met
een of meer andere financiële diensten of producten in
pakketten is voor kredietgevers een manier om hun aanbod
te diversifiëren en met elkaar te concurreren, mits de onder
delen van het pakket ook apart kunnen worden gekocht.
Hoewel een combinatie van kredietovereenkomsten met een
of meer andere financiële diensten of producten in pakket
ten voordelig kan zijn voor de consument, kan het de
beweegruimte van de consument en zijn vermogen om
geïnformeerde keuzen te maken in het gedrang brengen,
tenzij de onderdelen van het pakket apart kunnen worden
gekocht. Het is belangrijk om praktijken zoals de koppel
verkoop van bepaalde producten die de consumenten aan
zetten kredietovereenkomsten te sluiten die niet in hun
belang zijn, te voorkomen zonder evenwel gebundelde ver
koop van producten die gunstig kan zijn voor de con
sument aan banden te leggen. De lidstaten dienen evenwel
nauwlettend te blijven toezien op de detailhandelsmarkt
voor financiële diensten, teneinde te waarborgen dat prak
tijken aangaande gebundelde verkoop de keuze van de con
sument niet inperken en de concurrentie op de markt niet
verstoren.

(25)

Praktijken aangaande koppelverkoop dienen in het alge
meen niet te worden toegestaan tenzij de financiële dien
sten of producten die samen met de kredietovereenkomst
worden aangeboden, niet apart kunnen worden aange
boden omdat zij een wezenlijk onderdeel van het krediet
vormen, bijvoorbeeld in het geval van een gedekte kre
dietlijn. In andere gevallen kan het evenwel gerechtvaar
digd zijn dat kredietgevers een kredietovereenkomst aan
bieden of verkopen in een pakket, samen met een betaal
rekening, een spaarrekening, een beleggingsproduct of

28.2.2014

een pensioenproduct, bijvoorbeeld in gevallen waarin het
tegoed op de rekening gebruikt wordt voor de terugbe
taling van het krediet of een essentiële voorwaarde is
voor het samenvoegen van alle tegoeden om het krediet
te verkrijgen, of in gevallen waarin bijvoorbeeld een be
leggingsproduct of een particulier pensioenproduct dient
als aanvullende zekerheid ter waarborging van de lening.
Ofschoon het voor kredietgevers gerechtvaardigd is om
van de consument te verlangen dat zij over een verzeke
ringspolis beschikken om de terugbetaling van het krediet
te garanderen of de waarde van de zekerheid te verzeke
ren, moet de consument de mogelijkheid hebben zijn
eigen verzekeraar te kiezen, mits de door zijn verzeke
ringspolis geboden waarborg gelijkwaardig is aan die van
de door de kredietgever voorgestelde of aangeboden ver
zekeringspolis. De lidstaten kunnen voorts de door ver
zekeringspolissen verleende dekking geheel of gedeeltelijk
standaardiseren teneinde vergelijkingen tussen de ver
schillende aanbiedingen te vergemakkelijken voor con
sumenten die dergelijke vergelijkingen wensen te maken.
(26)

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de waarde van
voor bewoning bestemde onroerende goederen naar be
horen wordt bepaald voorafgaand aan het sluiten van de
kredietovereenkomst, en in het bijzonder indien de waar
debepaling van invloed is op de nog uitstaande verplich
tingen van de consument in geval van niet-nakoming.
Lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat betrouw
bare normen voor waardebepaling worden gehanteerd.
Om als betrouwbaar te worden beschouwd, moeten de
normen voor waardebepaling in overeenstemming zijn
met internationaal erkende normen voor waardebepaling,
en in het bijzonder met die van de International Valua
tion Standards Committee, de European Group of Valu
ers’ Associations of de Royal Institution of Chartered
Surveyors. Die internationaal erkende normen voor waar
debepaling omvatten beginselen op hoog niveau die kre
dietgevers verplichten om onder meer: toereikende in
terne processen voor intern risicobeheer en beheer van
zekerheden, met inbegrip van deugdelijke procedures
voor waardebepaling, vast te stellen en toe te passen;
normen en methoden voor waardebepaling vast te stellen
die leiden tot realistische en met redenen omklede waar
debepalingen, opdat alle taxatieverslagen met de nodige
professionele bekwaamheid en zorg worden opgesteld en
dat taxateurs over bepaalde passende beroepskwalificaties
beschikken en dat toereikende documentatie aangaande
de waardebepaling van zekerheden wordt bijgehouden
die volledig en geloofwaardig is. Het is in dit verband
ook wenselijk dat passend toezicht op de woningmarkt
wordt georganiseerd en dat de mechanismen in de be
treffende bepalingen beantwoorden aan Richtlijn
2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2013 betreffende de toegang tot het bedrijf
van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (1). Aan
de bepalingen van deze richtlijn met betrekking tot de
normen voor waardebepaling van onroerende goederen
kan worden voldaan door bijvoorbeeld het recht of zelf
regulering.

(27)

Gelet op de aanzienlijke gevolgen van gedwongen ver
koop voor kredietgevers, consumenten en mogelijkerwijs
de financiële stabiliteit, is het passend om kredietgevers
aan te moedigen om opkomende kredietrisico’s in een

(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
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vroegtijdig stadium proactief aan te pakken en dat de
nodige maatregelen voorhanden zijn om ervoor te zor
gen dat kredietgevers een redelijke tolerantie betrachten
en redelijke pogingen ondernemen om een oplossing
voor de situatie te vinden alvorens een executieprocedure
in te leiden. Waar mogelijk, moeten oplossingen worden
gevonden die rekening houden met de praktische om
standigheden en redelijke behoeften inzake levensonder
houd van de consument. Indien er na de gedwongen
verkoop schuld blijft uitstaan, dienen de lidstaten de be
scherming van minimale levensomstandigheden te waar
borgen en te voorzien in maatregelen om terugbetaling
te vergemakkelijken en tegelijk te hoge schulden op lange
termijn te voorkomen. Ten minste in de gevallen waarin
het door de onroerende goederen opgeleverde bedrag van
invloed is op het door de consument verschuldigde be
drag, dienen de lidstaten er bij de schuldeisers op aan te
dringen redelijke stappen te ondernemen opdat, in het
licht van de marktomstandigheden, bij de gedwongen
verkoop de optimale prijs wordt gehaald voor het onroe
rend goed. De lidstaten mogen de partijen bij een krediet
overeenkomst niet beletten uitdrukkelijk overeen te ko
men dat de overdracht van de zekerheid volstaat om het
krediet af te lossen.
(28)

Bemiddelaars zijn vaak in nog andere activiteiten dan alleen
kredietbemiddeling actief, met name in het verlenen van
verzekeringsbemiddelings- of beleggingsdiensten. Deze
richtlijn moet daarom ook een mate van samenhang ver
tonen met Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parle
ment en de Raad van 9 december 2002 inzake verzeke
ringsbemiddeling (1) en Richtlijn 2004/39/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende
markten voor financiële instrumenten (2). Met name van
kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en van andere finan
ciële instellingen die onderworpen zijn aan een gelijkwaar
dige toelatingsregeling uit hoofde van het nationaal recht
mag geen aparte toelating worden geëist om als kredietbe
middelaar op te treden, teneinde de oprichting van een
kredietbemiddelaar en diens grensoverschrijdende optreden
te vereenvoudigen. De volledige en onvoorwaardelijke ver
antwoordelijkheid die voor de activiteiten van verbonden
kredietbemiddelaars of aangestelde vertegenwoordigers bij
kredietgevers en kredietbemiddelaars berust, dient alleen te
gelden voor activiteiten die binnen het toepassingsgebied
van deze richtlijn vallen, tenzij de lidstaten deze verant
woordelijkheid op andere gebieden wensen uit te breiden.

(29)

Teneinde het vermogen van consumenten te vergroten om
voor henzelf geïnformeerde keuzen te maken over het aan
gaan van leningen en het verantwoord beheren van schul
den, moeten de lidstaten maatregelen bevorderen ter onder
steuning van de scholing van consumenten op het gebied
van verantwoordelijke kredietneming en schuldbeheer, en in
het bijzonder wat betreft hypothecaire kredietovereenkom
sten. Het is van bijzonder belang dat consumenten die voor
het eerst een hypothecair krediet afsluiten, voorlichting krij
gen. In dat verband dient de Commissie voorbeelden van
beste praktijken aan te reiken om de nadere uitwerking van
maatregelen ter verbetering van de financiële bewustwor
ding van consumenten te versterken.

(30)

Wegens de aanzienlijke risico’s die kleven aan het lenen in
een vreemde valuta, is het noodzakelijk te voorzien in

(1) PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3.
(2) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

(31)

(32)
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maatregelen om zeker te stellen dat consumenten bewust
zijn van het door hen te nemen risico en dat de consument
de mogelijkheid heeft zijn blootstelling aan het wisselkoers
risico tijdens de looptijd van het krediet te beperken. Het
risico kan worden beperkt door de consument het recht te
geven het krediet in een andere valuta om te zetten of door
middel van andere regelingen zoals het stellen van boven
grenzen, of, in de gevallen waarin deze volstaan om het
wisselkoersrisico te beperken, het geven van waarschuwin
gen.
Het toepasselijke rechtskader moet de consument het
vertrouwen inboezemen dat kredietgevers, kredietbemid
delaars en aangestelde vertegenwoordigers zijn belang in
aanmerking nemen, rekening houdend met de informatie
waarover de kredietgever, de kredietbemiddelaar en de
aangestelde vertegenwoordiger op dat moment beschik
ken en op basis van redelijke veronderstellingen omtrent
de risico’s gerelateerd aan de situatie van de consument
gedurende de looptijd van de voorgestelde kredietover
eenkomst. Dat kan inhouden dat kredietgevers het kre
diet niet mogen verhandelen op een wijze waardoor de
consument aanzienlijk minder of waarschijnlijk aanzien
lijk minder in staat is het afsluiten van het krediet zorg
vuldig af te wegen, of dat de kredietgever de kredietver
strekking niet als voornaamste marketingmethode mag
inzetten bij het verhandelen van goederen, diensten of
onroerende goederen aan consumenten. Om een derge
lijk consumentenvertrouwen te garanderen, is het belang
rijk voor een hoge mate van billijkheid, eerlijkheid en
professionalisme in de sector te zorgen, als ook voor
een passend beheer van belangenconflicten, waaronder
die welke voortvloeien uit vergoedingen, en voor te
schrijven dat verstrekte adviezen in het belang van de
consument moeten zijn.
Het is passend ervoor te zorgen dat het betrokken per
soneel van kredietgevers, kredietbemiddelaars en aange
stelde vertegenwoordigers over voldoende kennis en be
kwaamheid beschikt om een hoge mate van professiona
lisme te waarborgen. Deze richtlijn moet derhalve het
vereiste opleggen dat op het niveau van de onderneming
blijk wordt gegeven van de vereiste graad van relevante
kennis en bekwaamheid, zulks op basis van de in deze
richtlijn opgenomen minimumvoorschriften inzake ken
nis en bekwaamheid. Het moet de lidstaten vrij staan
dergelijke vereisten voor afzonderlijke natuurlijke per
sonen in te voeren of te handhaven. De lidstaten dienen
de mogelijkheid te hebben kredietgevers, kredietbemid
delaars en aangestelde vertegenwoordigers toe te staan
te differentiëren tussen de niveaus van minimale kennis
vereisten naargelang van de betrokkenheid bij de verrich
ting van bepaalde diensten of processen. In dit kader
wordt tevens onder personeel verstaan, uitbestede per
soneelsleden die voor en binnen de kredietgever, de kre
dietbemiddelaar of de aangestelde vertegenwoordiger
werkzaam zijn, alsook hun werknemers. Voor de toepas
sing van deze richtlijn dient onder personeel dat de in
onderhavige richtlijn gereguleerde activiteiten verricht
ook personeelsleden in de front- en de backoffice, waar
onder de bedrijfsleiding, te worden begrepen die een be
langrijke rol spelen in het kredietverleningsproces. Per
sonen die ondersteunende functies verrichten die geen
verband houden met het kredietverleningsproces (bij
voorbeeld personele middelen en personeel op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie) dienen niet
als personeelsleden in de zin van deze richtlijn te worden
beschouwd.
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Indien een kredietgever of kredietbemiddelaar in het ka
der van het vrij verrichten van diensten op het grond
gebied van een andere lidstaat diensten verricht, dient de
lidstaat van herkomst verantwoordelijk te zijn voor het
vaststellen van de minimale kennis- en bekwaamheidsver
eisten voor de personeelsleden. Lidstaten van ontvangst
die dat noodzakelijk achten, dienen evenwel de mogelijk
heid te hebben op bepaalde gespecificeerde gebieden hun
eigen bekwaamheidsvereisten vast te stellen, die gelden
voor kredietgevers en kredietbemiddelaars die, in het ka
der van het vrij verrichten van diensten, hun diensten op
het grondgebied van de betrokken lidstaat verrichten.

(34)

Gelet op het belang om ervoor te zorgen dat de kennisen bekwaamheidsvereisten worden toegepast en worden
nageleefd, dienen de lidstaten van de bevoegde instanties
te eisen dat zij toezicht uitoefenen op kredietgevers, kre
dietbemiddelaars en aangestelde vertegenwoordigers en
dienen zij hen in staat te stellen het bewijsmateriaal te
verkrijgen dat zij nodig achten om de naleving betrouw
baar te beoordelen.

(35)

De wijze waarop kredietgevers, kredietbemiddelaars en
aangestelde vertegenwoordigers hun personeelsleden be
lonen, moet een van de fundamenten voor het con
sumentenvertrouwen in de financiële sector vormen.
Deze richtlijn voorziet in regels voor het belonen van
personeelsleden teneinde praktijken als wanverkoop te
beperken en te waarborgen dat de wijze van belonen
van het personeel geen beletsel vormt voor het nakomen
van de verplichting om de belangen van de consument in
acht te nemen. Kredietgevers, kredietbemiddelaars en aan
gestelde vertegenwoordigers mogen in het bijzonder hun
beloningsbeleid niet zo inrichten dat hun personeelsleden
erdoor zouden worden gestimuleerd een bepaald aantal
of type kredietovereenkomsten af te sluiten, of bepaalde
nevendiensten aan de consument aan te bieden zonder
daarbij uitdrukkelijk zijn belangen en behoeften in acht
te nemen. In dat verband is het mogelijk dat lidstaten het
nodig achten om te besluiten dat bepaalde praktijken,
bijvoorbeeld het innen van vergoedingen door verbonden
kredietbemiddelaars, tegen de belangen van een con
sument indruisen. De lidstaten moeten de mogelijkheid
hebben te bepalen dat de door personeelsleden ontvan
gen beloning niet afhankelijk is van de rentevoet of het
type van de met de consument afgesloten kredietover
eenkomst.

(36)

Deze richtlijn voorziet in geharmoniseerde voorschriften
betreffende de kennis en bekwaamheid waarover de per
soneelsleden van kredietgevers, kredietbemiddelaars en
aangestelde vertegenwoordigers moeten beschikken in
verband met het opstellen, aanbieden en verstrekken
van en het bemiddelen bij een kredietovereenkomst.
Deze richtlijn voorziet niet in een specifieke regeling
die rechtstreeks verband houdt met de erkenning van
beroepskwalificaties die door iemand in een lidstaat zijn
verworven om aan de in een andere lidstaat geldende
kennis- en bekwaamheidsvereisten te voldoen. Richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties (1) dient derhalve van toepassing te

(1) PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.

28.2.2014

blijven op de erkenningsvoorwaarden en op de compen
satiemaatregelen die een lidstaat van ontvangst kan ver
langen van iemand wiens kwalificatie niet binnen zijn
rechtsgebied is afgegeven.
(37)

Om consumenten tot een bepaald product aan te trek
ken, maken kredietgevers en kredietbemiddelaars geregeld
gebruik van advertenties, waarin vaak bijzondere voor
waarden worden vermeld. Consumenten moeten daarom
worden beschermd tegen oneerlijke of misleidende recla
mepraktijken en moeten advertenties onderling kunnen
vergelijken. Om consumenten in staat te stellen verschil
lende aanbiedingen onderling te vergelijken, zijn speci
fieke bepalingen nodig inzake reclame voor kredietover
eenkomsten, alsook een lijst van gegevens die in tot con
sumenten gerichte advertenties en marketingteksten moe
ten worden vermeld, voor zover dergelijke reclame spe
cifieke rentevoeten of cijfers betreffende de kosten van
het krediet vermeldt. De lidstaten moeten de vrijheid
behouden om in hun nationale wetgeving voorschriften
inzake informatieverstrekking in te voeren of te hand
haven ten aanzien van reclame die geen rentevoet of
getallen in verband met de kosten van het krediet bevat.
Dergelijke voorschriften moeten rekening houden met de
specifieke kenmerken van kredietovereenkomsten met
betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goe
deren. In ieder geval moet er overeenkomstig Richtlijn
2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktij
ken van ondernemingen jegens consumenten op de in
terne markt (2) voor worden gezorgd dat reclame voor
kredietovereenkomsten geen misleidende indruk van het
product geeft.

(38)

In reclame is doorgaans slechts sprake van een of meer
specifieke producten, terwijl consumenten hun beslissin
gen moeten kunnen nemen met volle kennis van het
aanbod aan kredietproducten. In dat verband is algemene
voorlichting van groot belang om de consument te in
formeren over het hele assortiment aan producten en
diensten dat wordt aangeboden, alsook over de belang
rijkste kenmerken daarvan. Consumenten moeten
daarom te allen tijde toegang hebben tot algemene voor
lichting over de beschikbare kredietproducten. Hoewel dit
voorschrift niet geldt voor niet-verbonden kredietbemid
delaars, doet dit geen afbreuk aan hun verplichting con
sumenten geïndividualiseerde precontractuele informatie
te verstrekken.

(39)

Om een gelijk speelveld te garanderen en ervoor te zor
gen dat de consument zijn beslissing neemt op basis van
het aanbod aan kredietproducten en niet op grond van
het distributiekanaal waarlangs hij toegang tot deze kre
dietproducten heeft verkregen, moeten consumenten over
het krediet worden voorgelicht ongeacht of zij recht
streeks met een kredietgever dan wel met een kredietbe
middelaar in contact staan.

(40)

Consumenten moeten voorts tijdig voor het sluiten van
de kredietovereenkomst gepersonaliseerde informatie ont
vangen zodat zij de kenmerken van kredietproducten
onderling kunnen vergelijken en overwegen. Krachtens
Aanbeveling 2001/193/EG van de Commissie 1 maart
2001 betreffende de voorlichting die kredietgevers die

(2) PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
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woningkredieten aanbieden in de precontractuele fase
aan de consumenten moeten geven (1), heeft de Commis
sie zich ertoe geëngageerd toezicht te houden op de
naleving van de vrijwillige gedragscode betreffende voor
lichting in de precontractuele fase inzake woningkredie
ten, die het ESIS bevat, met geïndividualiseerde, op de
consument toegesneden informatie over de verstrekte
kredietovereenkomst. Sindsdien is uit door de Commissie
vergaarde informatie gebleken dat de inhoud en de op
maak van het ESIS moeten worden herzien om ervoor te
zorgen dat dit duidelijk en begrijpelijk is en alle informa
tie bevat die relevant wordt geacht voor consumenten. In
de inhoud en de opmaak van het ESIS moeten de ver
beteringen worden aangebracht die tijdens de consumen
tentoetsing in alle lidstaten als noodzakelijk naar voren
zijn gekomen. De structuur van het ESIS, met name de
volgorde van de gegevens, moet worden herzien, de for
mulering moet leesbaarder worden gemaakt, rubrieken
zoals „nominaal tarief” en „jaarlijks kostenpercentage”
moeten worden samengevoegd en er moeten nieuwe ru
brieken zoals „variabele kenmerken” aan worden toege
voegd. Aan de consument moet een illustratieve aflos
singstabel als onderdeel van het ESIS worden aangeboden
indien het een krediet met uitgestelde rentebetaling be
treft, waarbij de aflossing van de hoofdsom in een eerste
fase wordt uitgesteld, of indien de debetrentevoet wordt
vastgesteld voor de duur van de kredietovereenkomst. De
lidstaten moeten kunnen bepalen dat een dergelijke illu
stratieve aflossingstabel in het ESIS niet verplicht is voor
andere kredietovereenkomsten.
(41)

Consumentenonderzoek heeft het belang onderstreept
van eenvoudig en duidelijk taalgebruik in informatie
aan consumenten. Om die reden komen de bewoordin
gen in het ESIS niet noodzakelijk overeen met de juri
dische formuleringen in deze richtlijn maar betekenen ze
wel hetzelfde.

(42)

De in het ESIS opgenomen informatievereisten betref
fende kredietovereenkomsten laten uncialen en nationale
informatievereisten onverlet betreffende andere producten
of diensten die eventueel met de kredietovereenkomst
worden aangeboden als voorwaarden voor het verkrijgen
van de kredietovereenkomst met betrekking tot onroe
rende goederen of die worden aangeboden opdat die
overeenkomst tegen een lagere rentevoet wordt gesloten,
zoals een brand- of een levensverzekering. Het moet de
lidstaten vrij staan nationaal recht te handhaven of in te
voeren daar waar er geen geharmoniseerde bepalingen
zijn, bijvoorbeeld informatievereisten aangaande de
hoogte van woekerrenten in de precontractuele fase of
informatie die mogelijk van nut kan zijn voor financiële
scholing of buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Elke
vorm van aanvullende informatie moet echter worden
verstrekt in een afzonderlijk document dat aan het ESIS
kan worden gehecht. De lidstaten moeten de mogelijk
heid hebben in het ESIS een ander woordgebruik te han
teren in hun nationale talen, zonder dat zij iets kunnen
veranderen aan de inhoud of de volgorde waarin de
informatie wordt aangeboden, mocht dit nodig zijn
voor een taalgebruik dat voor de consumenten makkelij
ker te begrijpen is.

(1) PB L 69 van 10.3.2001, blz. 25.
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(43)

Om ervoor te zorgen dat het ESIS de consument alle ter
zake doende informatie verschaft om met kennis van
zaken te kunnen kiezen, dient de kredietgever bij het
invullen van het ESIS de in deze richtlijn vervatte instruc
ties op te volgen. De lidstaten dienen de mogelijkheid te
hebben de instructies voor het invullen van het ESIS aan
de hand van de in deze richtlijn vervatte instructies nader
uit te werken of te specificeren. Zo dienen de lidstaten
bijvoorbeeld de mogelijkheid te hebben nader te specifi
ceren welke informatie er moet worden verstrekt om het
„type debetrentevoet” te beschrijven, dit om rekening te
houden met de specifieke kenmerken van de nationale
producten en markt. Dergelijke verdere specificaties mo
gen echter noch strijdig zijn met de in deze richtlijn
vervatte instructies, noch een wijziging inhouden van
de tekst van het ESIS-model, dat als zodanig door de
kredietgever moet worden overgenomen. De lidstaten
dienen de mogelijkheid te hebben verder waarschuwin
gen in verband met kredietovereenkomsten op te nemen
die aan hun nationale markt en praktijken zijn aangepast,
mochten dergelijke waarschuwingen niet reeds specifiek
in het ESIS zijn opgenomen. De lidstaten dienen de mo
gelijkheid te hebben te bepalen dat de kredietgever door
de in het ESIS verstrekte informatie gebonden is wanneer
hij besluit het krediet te verstrekken.

(44)

De consument moet informatie via het ESIS ontvangen
zonder onnodige vertraging nadat de consument de ver
eiste informatie over zijn behoeften, financiële situatie en
voorkeuren heeft verstrekt, en tijdig voordat de con
sument door een kredietovereenkomst of -aanbod gebon
den is, zodat hij in staat is de kenmerken van de krediet
producten onderling te vergelijken en af te wegen en zo
nodig advies van derden kan inwinnen. In het bijzonder
wanneer er een bindend aanbod aan de consument wordt
gedaan, dient dat vergezeld te gaan van het ESIS, tenzij
dit reeds aan de consument is verstrekt en de kenmerken
van het aanbod met de eerder verstrekte informatie stro
ken. De lidstaten moeten evenwel de mogelijkheid heb
ben om het ter hand stellen van het ESIS verplicht te
stellen zowel voorafgaand aan elk bindend aanbod als
samen met een bindend aanbod, indien het ESIS infor
matie bevat die niet eerder is gegeven. Ofschoon het ESIS
op de persoon toegesneden informatie bevat en zijn
voorkeur weergeven, dient het ter hand stellen van der
gelijke gepersonaliseerde gegevens geen verplichting tot
adviesverlening in te houden. De kredietovereenkomst
kan slechts worden gesloten indien de consument vol
doende tijd heeft gehad om de aanbiedingen onderling te
vergelijken, de gevolgen ervan te beoordelen, zo nodig
extern advies in te winnen en met kennis van zaken te
beslissen of hij het aanbod aanvaardt.

(45)

Indien de consument een door een zekerheid gedekte
kredietovereenkomst heeft voor de aankoop van vastgoed
of grond, en de looptijd van de zekerheid langer is dan
die van de kredietovereenkomst, en indien de consument
kan besluiten het afgeloste kapitaal opnieuw op te nemen
mits hij een nieuwe kredietovereenkomst ondertekent,
moet er vóór de ondertekening van de nieuwe krediet
overeenkomst een nieuw ESIS aan de consument worden
verstrekt dat het nieuwe jaarlijkse kostenpercentage ver
meldt en op de specifieke kenmerken van de nieuwe
kredietovereenkomst is gebaseerd.
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De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemid
delaar of een aangestelde vertegenwoordiger moet, ten min
ste in het geval waarin geen herroepingsrecht voorzien is,
de consument een exemplaar van de ontwerpkredietover
eenkomst overhandigen op het moment van het doen van
een voor de kredietgever bindend aanbod. In andere geval
len dient aan de consument ten minste een exemplaar van
de ontwerpkredietovereenkomst te worden overhandigd op
het moment dat een bindend aanbod wordt gedaan.
Om voor de grootst mogelijke transparantie te zorgen en te
voorkomen dat mogelijke belangenconflicten resulteren in
misbruiken wanneer consumenten de diensten van krediet
bemiddelaars gebruiken, moet voor deze laatsten de ver
plichting gelden bepaalde informatie te verstrekken alvorens
hun diensten te verrichten. Onder meer moeten zij infor
matie verstrekken over hun identiteit en banden met kre
dietgevers, bijvoorbeeld over de vraag of zij producten van
een grote groep dan wel van een beperkt aantal krediet
gevers in aanmerking nemen. Het bestaan van een com
missieloon of andere provisie die door de kredietgever of
derden aan de kredietbemiddelaar in verband met de kre
dietovereenkomst dient te worden betaald, dient aan de
consument te worden medegedeeld voordat enige krediet
bemiddelingsactiviteit wordt uitgeoefend, en de consument
moet in dat stadium worden ingelicht over ofwel het be
drag van deze vergoedingen, indien dit bekend is, ofwel het
feit dat het bedrag in een latere precontractuele fase in het
ESIS zal worden bekendgemaakt, alsmede over het feit dat
hij het recht heeft in dit stadium informatie te krijgen over
de omvang van deze vergoedingen. Consumenten moeten
ook informatie ontvangen over eventuele vergoedingen die
zij aan kredietbemiddelaars in verband met hun diensten
moeten betalen. Onverminderd het mededingingsrecht
moet het de lidstaten vrij staan voorschriften in te voeren
of te handhaven waarbij het betalen van vergoedingen door
consumenten aan sommige of alle categorieën kredietbe
middelaars verboden wordt.
De consument kan 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. Kredietgevers en, in voor
komend geval, kredietbemiddelaars moeten dergelijke hulp
verlenen met betrekking tot de door hen aan de consument
aangeboden kredietproducten door persoonlijke toelichting
te verschaffen over de relevante informatie, alsook in het
bijzonder met betrekking tot de voornaamste kenmerken
van deze producten, zodat de consument zich rekenschap
kan geven van de gevolgen die deze voor zijn economische
situatie kunnen hebben. Kredietgevers en, in voorkomend
geval, kredietbemiddelaars moeten de wijze waarop derge
lijke toelichtingen worden gegeven, aanpassen aan de om
standigheden waarin het krediet wordt aangeboden en de
behoefte aan bijstand van de consument, rekening houdend
met de kennis van de consument van, en diens ervaring
met krediet en de aard van de afzonderlijke kredietproduc
ten. Deze toelichting mag op zichzelf geen persoonlijke
aanbeveling zijn.
Om de totstandbrenging en de werking van de interne
markt te bevorderen en de consumenten in de hele Unie
een hoge mate van bescherming te bieden, dient de ver
gelijkbaarheid van de informatie met betrekking tot jaar
lijkse kostenpercentages in de hele Unie uniform te worden
gewaarborgd.
De totale kosten van het krediet voor de consument dienen
alle kosten te omvatten die de consument in verband met
de kredietovereenkomst moet betalen en die de kredietgever

(51)

(52)
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bekend zijn. Zij moeten dus de rente, commissielonen, be
lastingen, vergoedingen voor kredietbemiddelaars, de kosten
van de waardebepaling van onroerende goederen ten be
hoeve van een hypotheek en alle andere vergoedingen,
met uitzondering van notarisvergoedingen, omvatten, die
nodig zijn om het krediet te verkrijgen, bijvoorbeeld een
levensverzekering, of om het te verkrijgen tegen de aange
boden voorwaarden, bijvoorbeeld een brandverzekering. De
bepalingen van deze richtlijn betreffende nevenproducten
en -diensten (bijvoorbeeld betreffende de kosten voor het
openen en het houden van een bankrekening) dienen Richt
lijn 2005/29/EG en Richtlijn 93/13/EG van de Raad van
5 april 1993 inzake oneerlijke bedingen in consumenten
overeenkomsten (1), onverlet te laten. De totale kosten van
het krediet voor de consument mogen niet de kosten be
vatten die de consument in verband met de aankoop van
het vastgoed of de grond betaalt, zoals de kosten die aan de
aankoop verbonden zijn en de notariskosten of de kosten
voor grondregistratie. De actuele kennis van de kredietgever
aangaande de kosten moet op objectieve wijze worden be
oordeeld, daarbij de vereisten van professionele zorgvuldig
heid inachtnemend. In dat verband moet de kredietgever
worden 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 de situatie van de con
sument.
Indien op raming gebaseerde informatie wordt verstrekt,
dient de consument daarop geattendeerd te worden, alsmede
op het feit dat die informatie wordt geacht representatief te
zijn voor het betrokken type overeenkomst of praktijk. De
aanvullende hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage moeten ervoor zorgen dat het jaarlijkse
kostenpercentage op consistente wijze wordt berekend en
dat vergelijkbaarheid wordt zekergesteld. Aanvullende hypo
thesen zijn nodig voor bepaalde typen kredietovereenkom
sten, zoals kredietovereenkomsten waarbij bijvoorbeeld het
bedrag, de looptijd of de kosten van het krediet onzeker zijn
of variëren naargelang van het beheer van de overeenkomst.
Indien de bepalingen op zichzelf niet volstaan om het jaar
lijkse kostenpercentage te berekenen, dient de kredietgever
gebruik te maken van de aanvullende, in bijlage I opge
nomen hypothesen. Aangezien de berekening van het jaar
lijkse kostenpercentage zal afhangen van de voorwaarden
van de afzonderlijke kredietovereenkomst, dient gebruik te
worden gemaakt van enkel die hypothesen die noodzakelijk
en relevant zijn voor een bepaald krediet.
Om verder te zorgen voor een hoge vergelijkbaarheidsgraad
van het jaarlijkse kostenpercentage tussen de aanbiedingen
van verschillende kredietgevers, moeten de perioden tussen
de voor de berekening gebruikte data niet worden uitgedrukt
in dagen indien zij in hele getallen van jaren, maanden of
weken kunnen worden uitgedrukt. In dit kader ligt impliciet
besloten dat, als bepaalde tijdintervallen in de formule voor
het jaarlijkse kostenpercentage worden gebruikt, deze inter
vallen moeten worden gebruikt voor het vaststellen van de
rentebedragen en andere kosten die in de formule worden
gehanteerd. Daarom moeten kredietgevers voor het verkrij
gen van de bedragen aan te betalen kosten, de in bijlage I
beschreven meetmethode van tussenperioden hanteren. Dit
geldt evenwel uitsluitend voor de berekening van het jaar
lijkse kostenpercentage en heeft geen invloed op de bedragen
die werkelijk door de kredietgever voor de kredietovereen
komst in rekening worden gebracht. Indien die bedragen van

(1) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
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beoordeeld en geverifieerd voordat een kredietovereenkomst
wordt afgesloten. Bij die kredietwaardigheidsbeoordeling
moet rekening worden gehouden met alle noodzakelijke
en relevante factoren die gedurende de hele looptijd van
het krediet van invloed kunnen zijn op het vermogen van
een consument om het krediet tijdens de looptijd af te
lossen. Met name moet bij de beoordeling van het ver
mogen van een consument om volledig aan de rente- en
aflossingsverplichtingen voor het krediet te voldoen zowel
rekening worden gehouden met toekomstige betalingen of
hogere betalingen die verband houden met negatieve af
schrijvingen dan wel uitgestelde rente of aflossingen op
de hoofdsom, als met andere regelmatige uitgaven, schulden
en andere financiële verplichtingen, als met inkomsten,
spaartegoeden en andere bezittingen. Daarnaast moet rede
lijkheidshalve ook worden geanticipeerd op toekomstige
gebeurtenissen die zich tijdens de looptijd van de voor
gestelde kredietovereenkomst kunnen voordoen, zoals in
komensdalingen indien de looptijd van het krediet zich
uitstrekt tot na de pensionering, of op eventuele rentestij
gingen of ongunstige wisselkoersveranderingen. De waarde
van het onroerend goed is weliswaar een belangrijk element
bij het vaststellen van het kredietbedrag dat uit hoofde van
een door een zekerheid gedekte kredietovereenkomst aan
een consument mag worden verleend, maar de kredietwaar
digheidsbeoordeling dient zich te richten op het vermogen
van de consument om zich te kwijten van zijn verplichtin
gen uit hoofde van de kredietovereenkomst. Bijgevolg mag
de mogelijkheid dat de waarde van het onroerend goed
hoger kan zijn dan het kredietbedrag of in de toekomst
zou kunnen toenemen, over het algemeen geen toereikende
voorwaarde zijn voor het verlenen van het betrokken kre
diet. Indien een kredietovereenkomst de bouw of de reno
vatie van een onroerend goed tot oogmerk heeft, dient de
kredietgever evenwel in staat te zijn deze mogelijkheid in
overweging te nemen. Lidstaten moeten de mogelijkheid
hebben om bijkomende richtsnoeren te geven met betrek
king tot deze of aanvullende criteria en tot de methoden
waarmee de kredietwaardigheid van een consument wordt
beoordeeld, bijvoorbeeld door grenswaarden vast te stellen
voor loan-to-value (lening ten opzichte van de waarde)- of
loan-to-income (lening ten opzichte van het inkomen)-ver
houdingscijfers en moeten worden aangemoedigd de begin
selen van de Raad voor financiële stabiliteit inzake degelijke
praktijken bij woninghypotheekverstrekking te implemen
teren.

elkaar afwijken, kan het nodig zijn ze aan de consument toe
te lichten, teneinde misleiding van de consument te voor
komen. Dat houdt tevens in dat het jaarlijkse kostenpercen
tage, bij ontstentenis van niet-rentekosten en uitgaande van
een identieke berekeningsmethode, gelijk zal zijn aan de
daadwerkelijke debetrentevoet van het krediet.
(53)

Aangezien het jaarlijkse kostenpercentage in de reclamefase
slechts aan de hand van een voorbeeld kan worden gegeven,
moet dit voorbeeld representatief zijn. Daarom moet het
bijvoorbeeld overeenkomen met de gemiddelde duur en het
totale kredietbedrag die voor het soort kredietovereenkomst
in kwestie worden verleend. Bij de keuze van het represen
tatieve voorbeeld moet rekening worden gehouden met de
prevalentie van bepaalde soorten kredietovereenkomsten in
een specifieke markt. Het kan voor elke kredietgever verkies
lijk zijn het representatieve voorbeeld te baseren op een
kredietbedrag dat representatief is voor zijn eigen productas
sortiment en zijn verwachte afzetmarkt, aangezien die aan
zienlijk per kredietgever kunnen verschillen. Met betrekking
tot het in het ESIS bekendgemaakte jaarlijkse kostenpercen
tage dienen de door de consument kenbaar gemaakte voor
keuren en de door hem verstrekte informatie waar mogelijk
in aanmerking te worden genomen en de kredietgever of de
kredietbemiddelaar moet in dat geval duidelijk maken of de
verstrekte informatie illustratief is, dan wel een weerspiege
ling is van de geuite voorkeuren en verstrekte informatie. In
elk geval mogen de representatieve voorbeelden niet strijdig
zijn met de voorschriften van Richtlijn 2005/29/EG. Het is
ook belangrijk dat de consument in het ESIS, in voorkomend
geval, duidelijk wordt gemaakt dat het jaarlijkse kostenper
centage gebaseerd is op hypothesen en kan veranderen, zo
dat de consument hiermee rekening kan houden wanneer hij
producten met elkaar vergelijkt. Het is ook belangrijk dat in
het jaarlijkse kostenpercentage rekening wordt gehouden met
alle opnemingen in het kader van de kredietovereenkomst,
ongeacht of deze rechtstreeks aan de consument, dan wel
namens de consument aan een derde partij zijn overgemaakt.

(54)

Teneinde te zorgen voor samenhang tussen de berekening
van het jaarlijkse kostenpercentage voor de verschillende
soorten krediet moeten de voor de berekening van vergelijk
bare soorten kredietovereenkomsten gebruikte hypothesen
over het algemeen consistent zijn. In dat opzicht moeten
de hypothesen in 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 bereke
ning van het jaarlijkse kostenpercentage (1), die een wijziging
van de hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage inhoudt, in deze richtlijn worden geïnte
greerd. Weliswaar zullen niet alle hypothesen noodzakelijk
gelden voor de thans beschikbare kredietovereenkomsten,
maar in deze sector is er een productinnovatie aan de
gang en het is noodzakelijk over de hypothesen te beschik
ken. Voorts moet voor de berekening van het jaarlijkse kos
tenpercentage, het vaststellen van het meest gebruikelijke
mechanisme voor kredietopneming worden gebaseerd op
redelijke verwachtingen omtrent het door consumenten
meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming voor
het producttype dat door die specifieke kredietgever wordt
aangeboden. Voor bestaande producten moet de verwachting
op de voorafgaande twaalf maanden worden gebaseerd.

(55)

Het is van essentieel belang dat de capaciteit en bereidheid
van een consument om een krediet terug te betalen wordt

(1) PB L 296 van 15.11.2011, blz. 35.
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(56)

Specifieke voorschriften kunnen nodig zijn voor de ver
schillende elementen die in de kredietwaardigheidsbeoor
deling van bepaalde typen kredietovereenkomsten in aan
merking mogen worden genomen. Bijvoorbeeld voor kre
dietovereenkomsten met betrekking tot een onroerende
goederen, die uitdrukkelijk bepalen dat het onroerend
goed niet door de consument of door een gezinslid van
hem mag worden bewoond als huis, appartement of andere
verblijfplaats (huurkoopovereenkomsten), moeten de lidsta
ten de mogelijkheid hebben om te bepalen dat toekomstige
huurinkomsten worden meegewogen bij de beoordeling
van het vermogen van de consument om het krediet terug
te betalen. Ook in lidstaten waarvan de nationale bepalin
gen niet zo’n bepaling bevatten, kunnen kredietgevers be
sluiten een prudente beoordeling van toekomstige huur
inkomsten in te voeren. De beoordeling van de krediet
waardigheid mag niet inhouden dat de aansprakelijkheid
van de consument voor het niet-nakomen van zijn uit de
kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen aan de
kredietgever wordt overgedragen.
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(57)

Het besluit van de kredietgever wat betreft het al dan niet
toekennen van een krediet moet in overeenstemming zijn
met het resultaat van de kredietwaardigheidsbeoordeling.
Zo mag de mogelijkheid voor de kredietgever om het
kredietrisico gedeeltelijk over te dragen aan derden er
niet toe leiden dat hij de conclusies van de kredietwaar
digheidsbeoordeling naast zich neerlegt door een krediet
overeenkomst met een consument te sluiten die waar
schijnlijk niet in staat zal zijn het krediet af te lossen.
De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om dit be
ginsel om te zetten door van bevoegde autoriteiten te
eisen dat zij in het kader van de toezichtactiviteiten de
nodige maatregelen treffen en erop toezien dat de kre
dietgevers de procedures voor de kredietwaardigheids
beoordeling in acht nemen. Een positieve kredietwaardig
heidsbeoordeling mag echter niet betekenen dat de kre
dietgever verplicht is een krediet te verstrekken.

(58)

De beoordeling van de kredietwaardigheid dient in lijn
met de aanbevelingen van de Raad voor financiële stabi
liteit te worden gebaseerd op informatie over de financi
ële en economische situatie van de consument, waar
onder het inkomen en de uitgaven. Deze informatie
kan uit verscheidene bronnen worden verkregen, waar
onder van de consument zelf, en de kredietgever moet
deze informatie naar behoren verifiëren alvorens het kre
diet toe te kennen. Consumenten moeten in dit verband
ten behoeve van de kredietwaardigheidsbeoordeling in
formatie verschaffen omdat het niet-nakomen van die
verplichting waarschijnlijk leidt tot weigering van de kre
dietaanvraag, tenzij de informatie elders kan worden ver
kregen. Onverminderd het verbintenissenrecht moeten de
lidstaten ervoor zorgen dat kredietgevers een kredietover
eenkomst niet kunnen beëindigen omdat zij zich na de
ondertekening van de kredietovereenkomst realiseren dat
de kredietwaardigheidsbeoordeling verkeerd is uitgevoerd
vanwege het feit dat de informatie op het tijdstip van de
kredietwaardigheidsbeoordeling onvolledig was. Dit moet
evenwel de mogelijkheid voor lidstaten onverlet laten om
kredietgevers toe te staan de kredietovereenkomst te be
ëindigen indien kan worden vastgesteld dat de con
sument op het tijdstip van de kredietwaardigheidsbeoor
deling doelbewust onnauwkeurige of valse informatie
heeft verstrekt of doelbewust informatie heeft achter
gehouden die tot een negatieve kredietwaardigheids
beoordeling zou hebben geleid, of indien andere, geldige
redenen voorhanden zijn die met het Unierecht verenig
baar zijn. Hoewel het niet passend zou zijn sancties op te
leggen indien de consument niet in staat is bepaalde
informatie of inschattingen te verstrekken of indien hij
besluit van de kredietaanvraag af te zien, moeten de lid
staten sancties kunnen opleggen indien consumenten
doelbewust onvolledige of onjuiste informatie verstrek
ken om een positieve kredietwaardigheidsbeoordeling te
verkrijgen, in het bijzonder in de gevallen waarin de vol
ledige en correcte informatie tot een negatieve krediet
waardigheidsbeoordeling zou hebben geleid en de con
sument vervolgens niet in staat is de voorwaarden van de
overeenkomst te vervullen.

(59)

Het raadplegen van een kredietgegevensbank is een nuttig
onderdeel van de kredietwaardigheidsbeoordeling. Som
mige lidstaten schrijven voor dat kredietgevers de krediet
waardigheid van consumenten moeten beoordelen door
raadpleging van de relevante gegevensbank. Kredietgevers
moeten de kredietgegevensbank ook gedurende de hele
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looptijd van het krediet kunnen raadplegen, uitsluitend
om het risico op wanbetaling te kunnen detecteren en
inschatten. Deze raadpleging van de kredietgegevensbank
moet gepaard gaan met passende waarborgen om ervoor
te zorgen dat zij gebruikt wordt om een kredietrisico, in
het belang van de consument, in een vroegtijdig stadium
te detecteren en op te lossen, en niet om informatie in te
winnen ten behoeve van commerciële onderhandelingen.
Overeenkomstig 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) moeten kredietgevers,
wanneer zij een kredietgegevensbank raadplegen, con
sumenten daarvan vooraf op de hoogte brengen en con
sumenten moeten het recht hebben om toegang te krij
gen tot de informatie die over hen in een dergelijke
gegevensbank voorkomt, zodat zij, indien nodig, de
hen betreffende, daarin verwerkte gegevens kunnen rec
tificeren, uitwissen of afschermen indien deze onnauw
keurig zijn of onrechtmatig zijn verwerkt.
(60)

Om concurrentievervalsing onder kredietgevers te voor
komen, moet ervoor worden gezorgd dat alle krediet
gevers, waaronder kredietinstellingen of niet-kredietinstel
lingen die kredietovereenkomsten met betrekking tot
voor bewoning bestemde onroerende goederen verstrek
ken, op niet-discriminerende voorwaarden toegang heb
ben tot alle openbare en particuliere kredietgegevensban
ken betreffende consumenten. Deze voorwaarden mogen
bijgevolg niet voorschrijven dat een kredietgever als kre
dietinstelling moet zijn gevestigd. Toegangsvoorwaarden,
zoals kosten voor toegang tot een gegevensbank of ver
eisten om op basis van wederkerigheid gegevens aan de
gegevensbank te verstrekken, dienen van kracht te blij
ven. De lidstaten moeten vrij zijn te bepalen of binnen
hun rechtsgebieden kredietbemiddelaars ook toegang tot
dergelijke gegevensbanken kunnen hebben.

(61)

Indien een besluit tot afwijzing van de kredietaanvraag is
genomen vanwege gegevens die verkregen zijn door
raadpleging van een gegevensbank of het niet-voorkomen
van gegevens daarin, moet de kredietgever de consument
daarvan in kennis stellen en moet hij de naam van de
geraadpleegde gegevensbank, evenals eventuele andere
door Richtlijn 95/46/EG voorgeschreven elementen mee
delen, zodat de consument zijn toegangsrecht kan uit
oefenen en, indien nodig, de hem betreffende en daarin
verwerkte persoonsgegevens kan rectificeren, uitwissen of
afschermen. Indien een besluit tot afwijzing van de kre
dietaanvraag genomen is op grond van een negatieve
kredietwaardigheidsbeoordeling, moet de kredietgever de
consument onverwijld van die afwijzing in kennis stellen.
Het dient de lidstaten vrij te staan al dan niet te besluiten
kredietgevers ertoe te verplichten verdere toelichtingen
omtrent de redenen voor de afwijzing te verstrekken.
De kredietgever mag echter niet worden verplicht deze
informatie te verstrekken indien dit bij ander Unierecht,
bijvoorbeeld bepalingen inzake het witwassen van geld of
het financieren van terrorisme, verboden is. Voorts mag
deze informatie niet worden verstrekt indien dit zou
indruisen tegen de doelstellingen van de openbare orde
of veiligheid, zoals preventie, onderzoek, opsporing of
vervolging ter zake van strafbare feiten.

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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Deze richtlijn regelt het gebruik van persoonsgegevens in
het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling van een
consument. Ter bescherming van persoonsgegevens dient
Richtlijn 95/46/EG van toepassing te zijn op de gege
vensverwerking die in het kader van dergelijke beoor
delingen wordt uitgevoerd.
Het verstrekken van advies in de vorm van een geïndivi
dualiseerde aanbeveling is een afzonderlijke activiteit die
kan, maar niet hoeft te worden gecombineerd met andere
aspecten van kredietverlening of -bemiddeling. Opdat een
consument de aard van de hem verleende diensten kan
begrijpen, moet hem duidelijk worden gemaakt dat hem
adviesdiensten worden of kunnen worden verleend, of
dat hem geen adviesdiensten worden verleend, alsmede
hoe adviesdiensten zijn gedefinieerd. Gezien het belang
dat door de consument wordt gehecht aan het gebruik
van de termen „advies” en „adviseurs”, is het passend dat
de lidstaten wordt toegestaan het gebruik van deze of
soortgelijke termen te verbieden wanneer de consument
adviesdiensten worden verleend. Het is passend ervoor te
zorgen dat de lidstaten voorzien in beschermingsmaat
regelen voor gevallen, waarin het advies wordt aangeduid
als onafhankelijk, om zeker te stellen dat het scala van de
beschouwde producten en de vergoedingsregelingen in
verhouding staan tot hetgeen de consument van dergelijk
advies verwacht.
De verstrekkers van adviesdiensten moeten bepaalde nor
men naleven zodat de consument producten aangeboden
krijgt die geschikt zijn voor zijn behoeften en omstan
digheden. Adviesdiensten moeten worden verstrekt op
basis van een billijke en voldoende brede analyse van
de aangeboden producten indien zij worden verstrekt
door kredietgevers en verbonden kredietbemiddelaars
of, indien zij worden verstrekt door niet-verbonden kre
dietbemiddelaars, van de op de markt beschikbare pro
ducten. De verstrekkers van adviesdiensten moeten zich
kunnen specialiseren in bepaalde „nicheproducten’ zoals
overbruggingskredieten, als zij in die specifieke niche een
reeks producten overwegen en mits hun specialisatie in
die nicheproducten duidelijk wordt gemaakt aan de con
sument. Kredietgevers en kredietbemiddelaars moeten in
elk geval aan de consument bekendmaken of zij alleen
over hun eigen producten advies geven of over een breed
scala van alle op de markt beschikbare producten, om
zeker te stellen dat de consument goed geïnformeerd is
over de redenen voor een aanbeveling.
Adviesdiensten dienen gebaseerd te zijn op deugdelijk
inzicht in de financiële situatie van de consument, zijn
voorkeuren en doelstellingen op basis van de noodzake
lijke actuele informatie en redelijke hypothesen omtrent
risico’s die de omstandigheden van de consument tijdens
de looptijd van de kredietovereenkomst opleveren. De
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben te verduidelij
ken hoe in het kader van de verlening van adviesdiensten
de geschiktheid van een bepaald product moet worden
beoordeeld.
Het vermogen van een consument om het krediet vóór
het verstrijken van de kredietovereenkomst af te lossen,
kan van groot belang zijn voor het bevorderen van de
concurrentie in de interne markt en het vrije verkeer van
burgers van de Unie, alsmede voor het helpen voorzien
in de flexibiliteit van de kredietovereenkomst die nodig is
om conform de aanbevelingen van de Raad voor finan
ciële stabiliteit, de financiële stabiliteit te bevorderen. De
beginselen en voorwaarden volgens welke consumenten
hun lening kunnen aflossen en de voorwaarden

(67)

(68)
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waaronder een dergelijke vervroegde aflossing kan plaats
hebben, verschillen echter aanzienlijk naargelang van de
lidstaat. Hoewel de diversiteit aan hypothecaire financie
ringsmechanismen en aan beschikbare producten moet
worden erkend, is het van essentieel belang dat op Unie
niveau bepaalde normen voor de vervroegde aflossing
van krediet gelden, zodat consumenten zich vóór de in
de kredietovereenkomst overeengekomen datum van hun
verplichtingen kunnen kwijten en in vertrouwen krediet
voorstellen kunnen vergelijken teneinde de producten te
vinden die het beste in hun behoeften voorzien. De lid
staten moeten er bijgevolg voor zorgen, hetzij door wet
geving, hetzij met andere middelen, zoals contractuele
bepalingen, dat consumenten een recht op vervroegde
aflossing hebben. De lidstaten moeten evenwel de voor
waarden voor de uitoefening van dit recht kunnen bepa
len. Zo kan onder meer de uitoefening van het recht in
de tijd worden beperkt, kan een verschillende regeling
gelden naargelang van het soort debetrentevoet, of kun
nen de omstandigheden waarin het recht kan worden
uitgeoefend, worden beperkt. Indien de vervroegde aflos
sing binnen de termijn valt waarvoor een vaste rentevoet
geldt, kan de uitoefening van het recht in elk geval af
hankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de con
sument hierbij een door de lidstaat gespecificeerd recht
matig belang heeft. Van een dergelijk rechtmatig belang
kan bijvoorbeeld sprake zijn in geval van echtscheiding
of werkloosheid.
De lidstaten kunnen ook bepalen dat de kredietgever
recht heeft op een eerlijke en objectief verantwoorde ver
goeding voor mogelijke kosten die rechtstreeks verbon
den zijn aan het vervroegd aflossen van het krediet. In
het geval dat de lidstaten bepalen dat de kredietgever
recht heeft op vergoeding dient het te gaan om een
eerlijke en objectief verantwoorde vergoeding voor mo
gelijke kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het
vervroegd aflossen van het krediet, zulks in overeenstem
ming met de nationale voorschriften inzake vergoeding.
De vergoeding mag niet hoger zijn dan het door de
kredietgever geleden financieel verlies.
Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende trans
parantie zodat er voor de consument duidelijkheid wordt
geschapen over de aard van de door hem aangegane
verbintenissen, zulks ter bevordering van de financiële
stabiliteit, alsook over de flexibiliteit waarover hij tijdens
de looptijd van het krediet beschikt. Consumenten moet
worden ingelicht over de debetrentevoet tijdens de con
tractuele verhouding en in de precontractuele fase. De
lidstaten moeten de mogelijkheid hebben verbodsbepalin
gen te handhaven of in te voeren voor het eenzijdig
wijzigen van de debetrentevoet door de kredietgever.
De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben te bepalen
dat de consument recht heeft op een geactualiseerde af
lossingstabel wanneer de debetrentevoet gewijzigd is.
Hoewel kredietbemiddelaars een centrale rol spelen in de
distributie van kredietovereenkomsten met betrekking tot
voor bewoning bestemde onroerende goederen in de
Unie, blijven de bepalingen inzake de bedrijfsvoering
van en het toezicht op kredietbemiddelaars aanzienlijk
verschillen naargelang van de lidstaat, hetgeen belemme
ringen opwerpt voor de toegang tot en de uitoefening
van de werkzaamheden van kredietbemiddelaars in de
interne markt. Het feit dat kredietbemiddelaars niet in
de gehele Unie werkzaam kunnen zijn, belemmert de
goede werking van de interne markt voor kredietover
eenkomsten met betrekking tot voor bewoning bestemde
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moet een kredietbemiddelaar die een rechtspersoon is,
worden toegelaten in de lidstaat waar hij zijn statutaire
zetel heeft. Een kredietbemiddelaar die geen rechtsper
soon is, moet worden toegelaten in de lidstaat waar
zijn hoofdkantoor is gevestigd. De lidstaten moeten te
vens voorschrijven dat het hoofdkantoor van een krediet
bemiddelaar zich altijd in zijn lidstaat van herkomst be
vindt en dat hij daar feitelijk ook werkzaam is.

onroerende goederen. Al moet de diversiteit aan soorten
actoren die bij kredietbemiddeling zijn betrokken, wor
den erkend, is het van essentieel belang dat op Unie
niveau bepaalde standaarden gelden die voor een hoge
mate van professionalisme en dienstverlening zorgen.
(69)

Alvorens hun activiteiten te kunnen uitvoeren moeten
kredietbemiddelaars aan een toelatingsprocedure worden
onderworpen door de bevoegde autoriteit van hun lid
staat van herkomst, en moeten zij onder voortdurend
toezicht staan teneinde te waarborgen dat zij voldoen
aan strikte beroepsvereisten, ten minste inzake bekwaam
heid, betrouwbaarheid en dekking tegen beroepsaanspra
kelijkheid. Deze vereisten moeten ten minste op het ni
veau van de instelling gelden. De lidstaten mogen echter
verduidelijken of deze vereisten inzake toelating voor
individuele werknemers van de kredietbemiddelaar gel
den. De lidstaat van herkomst kan voorzien in bij
komende voorschriften, bijvoorbeeld dat de aandeelhou
ders van de kredietbemiddelaar als betrouwbaar bekend
staan of dat een verbonden kredietbemiddelaar slechts
verbonden kan zijn met één schuldeiser, indien deze
voorschriften evenredig zijn en verenigbaar zijn met an
der Unierecht. De relevante informatie over toegelaten
kredietbemiddelaars dient tevens in een openbaar register
te worden opgenomen. Verbonden kredietbemiddelaars
die uitsluitend voor één kredietgever werkzaam zijn on
der diens volledige en onvoorwaardelijke verantwoorde
lijkheid dienen de mogelijkheid te hebben om door de
bevoegde autoriteit te worden toegelaten, onder auspiciën
van de kredietgever namens welke zij optreden. De lid
staten moeten het recht hebben beperkingen ten aanzien
van de rechtsvorm van bepaalde kredietbemiddelaars te
handhaven of op te leggen in samenhang met de vraag of
zij uitsluitend als rechtspersoon of als natuurlijk persoon
mogen handelen. Het moet de lidstaten tevens vrij staan
te besluiten of alle kredietbemiddelaars in één register
worden ingeschreven, dan wel of er meerdere registers
zijn vereist, al naargelang of de kredietbemiddelaar ver
bonden is of als onafhankelijke kredietbemiddelaar op
treedt. Voorts moet het de lidstaten vrij staan beperkin
gen te handhaven of op te leggen op de mogelijkheid van
de aan een of meer kredietgevers verbonden kredietbe
middelaars om vergoedingen bij consumenten in reke
ning te brengen.

(70)

In sommige lidstaten kunnen kredietbemiddelaars beslui
ten om van de diensten van aangestelde vertegenwoordi
gers gebruik te maken voor het verrichten van activiteiten
namens hen. De lidstaten moeten over de mogelijkheid
beschikken de in deze richtlijn vervatte specifieke regeling
voor aangestelde vertegenwoordigers toe te passen. Het
moet de lidstaten evenwel vrij staan die regeling niet in te
voeren of andere instanties een rol te laten vervullen die
vergelijkbaar is met die van aangestelde vertegenwoordi
gers, mits voor die instanties dezelfde regeling geldt als
voor kredietbemiddelaars. De in deze richtlijn vervatte
voorschriften betreffende aangestelde vertegenwoordigers
verplichten de lidstaten er niet toe aangestelde vertegen
woordigers toe te staan in hun rechtsgebied te opereren,
tenzij deze op grond van deze richtlijn als kredietbemid
delaars worden beschouwd.

(71)

Om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten effec
tief toezicht op kredietbemiddelaars kunnen uitoefenen,
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(72)

Op grond van deze toelatingsvereisten moeten kredietbe
middelaars overeenkomstig de beginselen van vrijheid
van vestiging en vrijheid van dienstverrichting in andere
lidstaten werkzaam kunnen zijn, op voorwaarde dat tus
sen de bevoegde autoriteiten een passende kennisgevings
procedure is gevolgd. Zelfs indien de lidstaten besluiten
aan alle individuele personeelsleden van een kredietbe
middelaar toelating te verlenen, moet het voornemen
diensten te verrichten ter kennis worden gebracht op
basis van de kredietbemiddelaar en niet van de individu
ele werknemer. Deze richtlijn biedt weliswaar een kader
op grond waarvan alle toegelaten kredietbemiddelaars,
met inbegrip van kredietbemiddelaars die aan slechts
één kredietgever zijn verbonden, in de hele Unie kunnen
opereren, maar zij biedt geen kader voor aangestelde ver
tegenwoordigers. Indien aangestelde vertegenwoordigers
derhalve in een andere lidstaat werkzaam wensen te zijn,
dienen zij aan de in deze richtlijn vervatte voorschriften
betreffende de toelating van kredietbemiddelaars te vol
doen.

(73)

In sommige lidstaten kunnen kredietbemiddelaars hun
werkzaamheden verrichten met betrekking tot krediet
overeenkomsten die worden aangeboden door zowel
niet-kredietinstellingen als kredietinstellingen. Het moet
toegelaten kredietbemiddelaars in beginsel worden toe
gestaan op het gehele grondgebied van de Unie te ope
reren. Echter, de toelating door de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van herkomst geeft kredietbemiddelaars
geen recht om hun diensten te verrichten met betrekking
tot kredietovereenkomsten die door een niet-krediet
instelling aan een consument worden aangeboden in
een lidstaat waar dergelijke niet-kredietinstellingen niet
zijn toegelaten daar werkzaam te zijn.

(74)

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om te be
palen dat personen die in de loop van hun beroepswerk
zaamheid slechts incidenteel kredietbemiddelingsactivitei
ten verrichten, zoals advocaten en notarissen, niet aan de
toelatingsprocedure van deze richtlijn worden onderwor
pen, mits een dergelijke beroepswerkzaamheid geregle
menteerd is en de toepasselijke voorschriften de inciden
tele uitoefening van kredietbemiddelingsactiviteiten niet
verbieden. Een dergelijke vrijstelling van de toelatingspro
cedure van deze richtlijn dient evenwel in te houden dat
de betrokkenen geen gebruik kunnen maken van de in
deze richtlijn vervatte paspoortregeling. Personen die
slechts incidenteel in de loop van hun beroepswerkzaam
heid een consument bij een kredietgever of een kredietbe
middelaar introduceren of naar een kredietgever of een
kredietbemiddelaar doorverwijzen, bijvoorbeeld door de
consument op het bestaan van een bepaalde kredietgever
of kredietbemiddelaar of producttype bij die kredietgever
of kredietbemiddelaar te wijzen, en verder geen reclame
activiteiten uitvoeren en zich evenmin bezighouden met
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de presentatie, het aanbieden, de voorbereidingen of het
sluiten van de kredietovereenkomst, mogen voor de toe
passing van deze richtlijn niet als kredietbemiddelaars
worden beschouwd. Evenmin dienen kredietnemers die
louter een kredietovereenkomst door subrogatie aan een
consument overdragen, zonder enige andere kredietbe
middelingsactiviteit te verrichten, voor de toepassing
van deze richtlijn als kredietbemiddelaars te worden be
schouwd.
(75)

(76)

(77)

Om een gelijk speelveld voor kredietgevers te garanderen
en financiële stabiliteit te bevorderen, moeten de lidsta
ten, in afwachting van verdere harmonisatie, zorgen voor
passende maatregelen inzake de toelating van en het
toezicht op niet-kredietinstellingen die kredietovereen
komsten met betrekking tot onroerende goederen ver
strekken. In overeenstemming met het evenredigheids
beginsel mogen in deze richtlijn geen nadere voorwaar
den worden vastgesteld voor de toelating van en het
toezicht op kredietgevers die dergelijke kredietovereen
komsten verstrekken en die geen kredietinstellingen zijn
in de zin van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 be
treffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen (1). Het aantal van dat soort
instellingen dat momenteel in de Unie werkzaam is, is
beperkt, hetgeen ook geldt voor hun marktaandeel en het
aantal lidstaten waarin zij actief zijn, met name sinds de
financiële crisis. Om dezelfde reden moet deze richtlijn
niet voorzien in de invoering van een „paspoort” voor
dergelijke instellingen.
De lidstaten dienen voorschriften vast te stellen inzake
sancties op schendingen van de krachtens deze richtlijn
vastgestelde nationale bepalingen en zij dienen er zorg
voor te dragen dat deze ten uitvoer worden gelegd. Hoe
wel de keuze van de sancties bij de lidstaten blijft berus
ten, moeten de vastgestelde sancties doeltreffend, evenre
dig en afschrikkend zijn.
Consumenten moeten toegang hebben tot buitengerech
telijke klachten- en beroepsprocedures voor de beslech
ting van geschillen die voortvloeien uit de bij deze richt
lijn vastgestelde rechten en verplichtingen, tussen krediet
gevers en consumenten, alsook tussen kredietbemid
delaars en consumenten. De lidstaten moeten ervoor zor
gen dat de deelname aan dergelijke alternatieve geschil
lenbeslechtingsprocedures niet facultatief is voor krediet
gevers en kredietbemiddelaars. Om te zorgen voor een
soepel verloop van alternatieve geschillenbeslechtingspro
cedures bij grensoverschrijdende activiteiten, moeten de
lidstaten de instanties die verantwoordelijk zijn voor het
oplossen van buitengerechtelijke klachten- en beroeps
procedures verplichten en aanmoedigen onderling samen
te werken. In dat verband moeten de voor buitengerech
telijke klachten- en beroepsprocedures verantwoordelijke
instanties van de lidstaten worden aangemoedigd deel te
nemen aan FIN-NET, een netwerk van nationale regelin
gen voor de buitengerechtelijke beslechting van financiële
geschillen, waarbij het gaat om geschillen tussen con
sumenten en verrichters van financiële diensten.

(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
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(78)

Om een consistente harmonisatie te kunnen garanderen
en in te spelen op de ontwikkelingen in de markten voor
kredietovereenkomsten, de ontwikkeling van kredietpro
ducten of van de economische omstandigheden, alsmede
om bepaalde voorschriften in deze richtlijn nader te be
palen, dient de bevoegdheid om overeenkomstig arti
kel 290 VWEU handelingen vast te stellen te worden
overgedragen aan de Commissie ter zake van met betrek
king tot het wijzigen van de standaardformuleringen of
instructies omtrent het invullen van het ESIS en het wij
zigen van opmerkingen of het actualiseren van de hypo
thesen die voor het berekenen van het jaarlijkse kosten
percentage worden gebruikt. Het is van bijzonder belang
dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaam
heden het nodige overleg pleegt, onder meer op deskun
digenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en
opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zor
gen dat de desbetreffende documenten tijdig en op pas
sende wijze gelijktijdig aan het Europees Parlement en
aan de Raad worden toegezonden.

(79)

Om ervoor te zorgen dat kredietbemiddelaars hun dien
sten gemakkelijker grensoverschrijdend kunnen verrich
ten, moeten de voor de toelating van kredietbemiddelaars
verantwoordelijke bevoegde autoriteiten die autoriteiten
zijn welke onder de auspiciën van de Europese toezicht
houdende autoriteit (Europese Bankautoriteit — EBA) op
treden, zoals vastgesteld in Verordening (EU)
nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) (2)
of andere nationale autoriteiten, op voorwaarde dat zij
samenwerken met de autoriteiten welke voor de uitvoe
ring van hun taken uit hoofde van deze richtlijn onder de
auspiciën van de EBA optreden.

(80)

De lidstaten dienen bevoegde autoriteiten aan te wijzen
die gemachtigd zijn te zorgen voor de handhaving van
deze richtlijn en ervoor te zorgen dat zij over de nodige
onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden, alsmede toe
reikende middelen beschikken voor de uitoefening van
hun taken. De bevoegde autoriteiten kunnen voor be
paalde aspecten van deze richtlijn handelen door een
verzoek in te dienen bij rechtbanken die bevoegd zijn
tot het verlenen van een rechterlijke beslissing, en
mede door, waar passend, een rechtsmiddel in te stellen.
Zodoende zouden de lidstaten, met name indien bepalin
gen van deze richtlijn in het burgerlijk recht worden
omgezet, de handhaving van die bepalingen aan de hier
boven bedoelde instanties en aan de rechtbanken kunnen
overlaten. De lidstaten moeten verschillende bevoegde
autoriteiten kunnen aanwijzen om de brede verplichtin
gen die in deze richtlijn zijn neergelegd, te doen nako
men. Voor sommige bepalingen kunnen de lidstaten bij
voorbeeld bevoegde autoriteiten aanwijzen voor het doen
naleven van de consumentenbescherming, terwijl zij voor
andere bepalingen kunnen besluiten prudentiële toezicht
houders aan te wijzen. De keuze om verschillende be
voegde autoriteiten aan te wijzen mag geen afbreuk doen
aan de verplichtingen inzake doorlopend toezicht en sa
menwerking tussen de bevoegde autoriteiten, zoals bij
deze richtlijn bepaald.

(2) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.
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Er zal een evaluatie moeten worden gemaakt van de
efficiënte werking van deze richtlijn, alsook van de voor
uitgang inzake de totstandbrenging van een interne
markt met een hoge mate van consumentenbescherming
voor kredietovereenkomsten met betrekking tot voor be
woning bestemde onroerende goederen. Deze evaluatie
moet onder meer een beoordeling omvatten van de na
leving en het effect van deze richtlijn, een beoordeling
van de vraag of het toepassingsgebied van de richtlijn
nog steeds toereikend is, een analyse van de door nietkredietinstellingen verstrekte kredietovereenkomsten, een
beoordeling van de behoefte aan verdere maatregelen,
waaronder een paspoort voor niet-kredietinstellingen;
ook moet worden nagegaan of bijkomende rechten en
verplichtingen met betrekking tot de postcontractuele
fase van kredietovereenkomsten moeten worden inge
voerd.
Indien alleen de lidstaten maatregelen zouden nemen,
zou dit waarschijnlijk resulteren in onderling verschil
lende voorschriften, hetgeen een ondermijnend effect
zou kunnen hebben op of nieuwe hinderpalen zou kun
nen opwerpen voor de werking van de interne markt.
Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, met name
een efficiënte en concurrerende interne markt voor kre
dietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning
bestemde onroerende goederen met een hoge mate van
consumentenbescherming, niet voldoende door de lidsta
ten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de
doeltreffendheid van het optreden beter door de Unie
kan worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig
het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen vast
stellen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neerge
legde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet ver
der dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlij
ken.

(83)

De lidstaten kunnen ertoe besluiten bepaalde aspecten
van deze richtlijn in nationaal recht om te zetten door
middel van prudentiële wetsbepalingen, bijvoorbeeld de
beoordeling van de kredietwaardigheid van de con
sument, en andere aspecten door middel van het burger
lijk recht of het strafrecht, zoals de verplichtingen in
verband met verantwoordelijke kredietnemers.

(84)

Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van
de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011
over toelichtende stukken (1) hebben de lidstaten zich
ertoe verbonden in gerechtvaardigde gevallen de kennis
geving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen
gaan van één of meer stukken waarin het verband tussen
de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige
delen van de nationale omzettingsinstrumenten wordt
toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wet
gever de toezending van dergelijke stukken gerechtvaar
digd.

(85)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
heeft op 25 juli 2011 advies uitgebracht (2) op grond van
artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van

(1) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
(2) PB C 377 van 23.12.2011, blz. 5.
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het Europees Parlement en de Raad van 18 december
2000 betreffende de bescherming van natuurlĳke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgege
vens door de communautaire instellingen en organen en
betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens (3),
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK 1
ONDERWERP,

TOEPASSINGSGEBIED,
DEFINITIES
BEVOEGDE AUTORITEITEN

EN

Artikel 1
Onderwerp
Deze richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader vast voor be
paalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen van de lidstaten inzake overeenkomsten die betrekking
hebben op door een hypotheek of op andere wijze gedekt
krediet bestemd voor consumenten met betrekking tot voor
bewoning bestemde onroerende goederen, met inbegrip van
een verplichting om een beoordeling van de kredietwaardigheid
uit te voeren alvorens een krediet toe te kennen, als basis voor
de ontwikkeling van doeltreffende overnemingsnormen met be
trekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen in
de lidstaten, en voor bepaalde prudentiële- en toezichtvoor
schriften, waaronder voor het oprichten van en toezicht op
kredietbemiddelaars, aangestelde vertegenwoordigers en nietkredietinstellingen.
Artikel 2
Mate van harmonisatie
1.
Deze richtlijn belet de lidstaten niet strengere voorschrif
ten ter bescherming van de consumenten te handhaven of in te
voeren, mits die voorschriften stroken met hun verplichtingen
op grond van het Unierecht.
2.
Onverminderd lid 1 zullen de lidstaten in hun nationale
wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken
van die welke zijn opgenomen in artikel 14, lid 2, en bijlage II,
deel A, met betrekking tot precontractuele standaardinformatie
middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad en arti
kel 17, leden 1 tot en met 5, 7 en 8, en bijlage I met betrekking
tot een gemeenschappelijke, consistente Uniestandaard voor de
berekening van het jaarlijkse kostenpercentage.
Artikel 3
Toepassingsgebied
1.

Deze richtlijn is van toepassing op:

a) kredietovereenkomsten die gewaarborgd worden door een
hypotheek of door een in een lidstaat gebruikelijke andere
vergelijkbare zekerheid op voor bewoning bestemde onroe
rende goederen, of gewaarborgd worden door een recht op
voor bewoning bestemde onroerende goederen; en
b) kredietovereenkomsten voor het verkrijgen of het behouden
van eigendomsrechten betreffende grond of een bestaand of
gepland gebouw.
(3) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a) equity release-kredietovereenkomsten waarbij de kredietge
ver:
i) een eenmalig bedrag, periodieke bedragen of op andere
wijze een krediet uitbetaalt in ruil voor een bedrag ont
leend aan de toekomstige verkoop van een voor bewo
ning bestemd onroerend goed of een recht op een voor
bewoning bestemd onroerend goed; en
ii) pas aflossing van het krediet verlangt wanneer een of
meer bepaalde gebeurtenissen aangaande het leven van
de consument zich voordoen, als omschreven door de
lidstaten, tenzij de consument zijn contractuele verplich
tingen niet nakomt, waardoor de kredietgever het recht
heeft de kredietovereenkomst te beëindigen;
b) kredietovereenkomsten waarbij een werkgever het krediet als
nevenactiviteit rentevrij of tegen een jaarlijks kostenpercen
tage dat lager is dan gebruikelijk op de markt, aan zijn
werknemers verstrekt, en dit niet in het algemeen aan het
publiek aanbiedt;
c) kredietovereenkomsten waarbij geen rente en andere kosten
hoeven te worden vergoed, afgezien van kosten die recht
streeks verband houden met het stellen van een zekerheid
voor het krediet;
d) kredietovereenkomsten die in de vorm van een geoorloofde
debetstand op een rekening worden verleend en die binnen
een maand moeten worden afgelost;
e) kredietovereenkomsten die het resultaat zijn van een schik
king voor de rechter of een andere daartoe van overheids
wege bevoegde instantie;
f) kredietovereenkomsten die betrekking hebben op kosteloos
uitstel van betaling van een bestaande schuld en niet onder
het toepassingsgebied van lid 1, onder a), vallen.
3.
De lidstaten kunnen besluiten om het volgende niet toe te
passen:
a) de artikelen 11 en 14 en bijlage II op kredietovereenkomsten
voor consumenten die gewaarborgd worden door een hypo
theek of door een in een lidstaat gebruikelijke andere ver
gelijkbare zekerheid op voor bewoning bestemde onroerende
goederen, of gewaarborgd worden door een recht op een
voor bewoning bestemd onroerend goed dat niet tot oog
merk heeft het recht op een voor bewoning bestemd onroe
rend goed te verwerven of te behouden, op voorwaarde dat
de lidstaten op dergelijke kredietovereenkomsten de artikelen
4 en 5 en de bijlagen II en III van Richtlijn 2008/48/EG
toepassen;
b) deze richtlijn op kredietovereenkomsten met betrekking tot
een onroerend goed, indien in de kredietovereenkomst is
bepaald dat het onroerend goed niet op enig moment
door de consument of een lid van diens familie als huis,
appartement of andere verblijfplaats kan worden betrokken,
en op grond van een huurovereenkomst als huis, apparte
ment of andere verblijfplaats moet worden betrokken;
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c) deze richtlijn op kredietovereenkomsten betreffende kredie
ten die krachtens een wettelijke bepaling met een doelstelling
van algemeen belang aan een beperkt publiek worden toe
gekend tegen een lagere dan op de markt gebruikelijke de
betrentevoet, 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 rentetarieven;

d) deze richtlijn op overbruggingskredieten;

e) deze richtlijn op kredietovereenkomsten waarbij de krediet
gever een organisatie is die valt onder de toepassing van
artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2008/48/EG.

4.
De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 3, onder b),
bedoelde mogelijkheid, zorgen ervoor dat op nationaal niveau
een passend kader voor dit soort kredieten wordt toegepast.

5.
De lidstaten die gebruikmaken van de in lid 3, onder c) of
onder e), bedoelde mogelijkheid zorgen ervoor dat passende
alternatieve regelingen worden toegepast om zeker te stellen
dat consumenten in de precontractuele fase tijdig informatie
ontvangen met betrekking tot de hoofdkenmerken, risico’s en
kosten van dergelijke kredietovereenkomsten en dat het ver
schaffen van inlichtingen over dergelijke kredietovereenkomsten
billijk, duidelijk en niet misleidend is.

Artikel 4
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

1. „consument”: een consument in de zin van artikel 3, onder
a), van Richtlijn 2008/48/EG;

2. „kredietgever”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
in het kader van de uitoefening van zijn bedrijfs- of be
roepsactiviteiten binnen de werkingssfeer van artikel 3 kre
diet verleent of toezegt;

3. „kredietovereenkomst”: een overeenkomst waarbij een kre
dietgever aan een consument een binnen het toepassings
gebied van artikel 3 vallend krediet verleent of toezegt in
de vorm van een uitgestelde betaling, van een lening of van
een andere soortgelijke financieringsregeling;

4. „nevendienst”: een dienst die samen met de kredietovereen
komst aan de consument wordt aangeboden;
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5. „kredietbemiddelaar”: een natuurlijke persoon of rechtsper
soon die niet als kredietgever of notaris optreedt en niet
enkel een consument rechtstreeks of onrechtstreeks met
een kredietgever of een kredietbemiddelaar in contact
brengt, en die in het kader van zijn bedrijfs- of beroeps
activiteiten voor een vergoeding in de vorm van geld of
van een andere overeengekomen financiële prestatie:
a) aan consumenten kredietovereenkomsten voorstelt of
aanbiedt;
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b) elke natuurlijke persoon die voor een aangewezen ver
tegenwoordiger werkzaam is en bij de uitoefening van
onder deze richtlijn vallende activiteiten contacten met
consumenten heeft;

c) elke natuurlijke persoon die rechtstreeks leiding geeft
aan of toezicht houdt op de onder a) en b) bedoelde
natuurlijke personen;

b) consumenten bijstaat bij de voorbereiding of ander pre
contractueel beheer van andere dan de onder a) be
doelde kredietovereenkomsten; of

12. „totaal kredietbedrag”: het totale bedrag aan krediet als
omschreven in artikel 3, punt l), van Richtlijn 2008/48/EG;

c) namens de kredietgever met consumenten kredietover
eenkomsten sluit;

13. „totale kosten van het aan de consument verleende krediet”:
de totale kosten van het aan de consument verleende kre
diet als omschreven in artikel 3, onder g), van Richtlijn
2008/48/EG, met inbegrip van de kosten voor de waarde
bepaling van het onroerend goed, waar die waardebepaling
nodig is om het krediet te verkrijgen, maar met uitzon
dering van de registratiekosten voor de eigendomsover
dracht van het onroerend goed. Het omvat niet door de
consument te betalen kosten voor de niet-nakoming van de
in de kredietovereenkomst vastgestelde verplichtingen;

6. „groep”: groep kredietgevers die geconsolideerd moeten
worden voor de opstelling van de geconsolideerde jaarreke
ning als omschreven in Richtlijn 2013/34/EU van het Euro
pees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financi
ële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde on
dernemingsvormen (1);
7. „verbonden kredietbemiddelaar”: een kredietbemiddelaar die
optreedt namens en onder de volle en onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid van:

14. „Het totale door de consument te betalen bedrag”: het
totale door de consument te betalen bedrag als omschreven
in artikel 3, onder h), van Richtlijn 2008/48/EG;

a) slechts één kredietgever;
b) slechts één groep; of
c) een aantal kredietgevers of groepen die niet de meerder
heid van de markt vertegenwoordigen;
8. „aangestelde vertegenwoordiger”: een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die de in punt 5 bedoelde activiteiten ver
richt en die namens en onder de volle en onvoorwaarde
lijke verantwoordelijkheid van slechts één kredietbemid
delaar optreedt;
9. „kredietinstelling”: een kredietinstelling als omschreven in
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening (EU)
nr. 575/2013;
10. „niet-kredietinstelling”: een kredietgever die geen krediet
instelling is;
11. „personeelsleden”:
a) elke natuurlijke persoon die voor de kredietgever of
kredietbemiddelaar werkzaam is, en rechtstreeks onder
deze richtlijn vallende activiteiten uitoefent of bij de
uitoefening van onder deze richtlijn vallende activiteiten
contacten met consumenten heeft;
(1) PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19.

15. „jaarlijks kostenpercentage”: de totale kosten van het krediet
voor de consument, uitgedrukt in een percentage op jaar
basis van het totale kredietbedrag, indien toepasselijk te
vermeerderen met de kosten bedoeld in artikel 17, lid 2,
zijnde 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);

16. „debetrentevoet”: de debetrentevoet als omschreven in ar
tikel 3,onder j), van Richtlijn 2008/48/EG;

17. „kredietwaardigheidsbeoordeling”: de evaluatie van de voor
uitzichten dat de uit de kredietovereenkomst voortvloei
ende verplichtingen tot schuldaflossing worden nageko
men;

18. „duurzame drager”: een duurzame drager zoals omschreven
in artikel 3, onder m), van Richtlijn 2008/48/EG;

19. „lidstaat van herkomst”:
a) indien de kredietgever of kredietbemiddelaar een natuur
lijk persoon is, de lidstaat waar hij zijn hoofdkantoor
heeft;
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b) indien de kredietgever of kredietbemiddelaar een rechts
persoon is, de lidstaat waar zijn statutaire zetel is geves
tigd of, indien deze rechtspersoon volgens zijn nationale
recht geen statutaire zetel heeft, de lidstaat waar zijn
hoofdkantoor is gevestigd;
20. „lidstaat van ontvangst”: de lidstaat, die niet de lidstaat van
herkomst is, waar de kredietgever of kredietbemiddelaar
een bijkantoor heeft of diensten verricht;
21. „adviesdiensten”: het geven van persoonlijke aanbevelingen
aan een consument met betrekking tot een of meer trans
acties in samenhang met kredietovereenkomsten, hetgeen
een afzonderlijke activiteit vormt ten opzichte van de ver
lening van een krediet en ten opzichte van de in punt 5
omschreven kredietbemiddelingsactiviteiten;
22. „bevoegde autoriteit”: een autoriteit die overeenkomstig ar
tikel 5 door een lidstaat als bevoegd is aangesteld;
23. „overbruggingskrediet”: een kredietovereenkomst die hetzij
voor onbepaalde duur geldt, hetzij binnen twaalf maanden
moet worden afgelost, en die door de consument als tijde
lijke financieringsoplossing wordt gebruikt terwijl hij de
overstap maakt naar een andere financiële regeling voor
het onroerend goed;
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b) uitgedrukt wordt in een andere valuta dan die van de
lidstaat waar de consument verblijft.

Artikel 5
Bevoegde autoriteiten
1.
De lidstaten wijzen de bevoegde nationale autoriteiten aan
die gemachtigd zijn te zorgen voor de toepassing en hand
having van deze richtlijn en zien erop toe dat zij over de nodige
onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden en toereikende mid
delen beschikken voor de doelmatige en effectieve uitoefening
van hun taken.

De in de eerste alinea bedoelde autoriteiten zijn ofwel over
heidsinstanties ofwel bij nationaal recht of door overheids
instanties erkende instanties die bij nationale wetgeving uitdruk
kelijk daartoe zijn gemachtigd. Zij zijn geen kredietgevers, kre
dietbemiddelaars of aangestelde vertegenwoordigers.

24. „voorwaardelijke verplichting of garantie” — (contingent
liability or guarantee): een kredietovereenkomst die als ga
rantie voor een andere afzonderlijke maar aanvullende
transactie fungeert en uit hoofde waarvan het door een
onroerend goed gewaarborgde kapitaal slechts wordt opge
nomen wanneer zich een of meer in de overeenkomst ver
melde gebeurtenissen voordoen;

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten,
alle personen die werkzaam zijn of zijn geweest voor de be
voegde autoriteiten, alsmede accountants en deskundigen die in
opdracht van de bevoegde autoriteiten handelen, aan het be
roepsgeheim gebonden zijn. De vertrouwelijke gegevens waar
van deze personen beroepshalve kennis krijgen, mogen aan
geen enkele persoon of autoriteit bekend worden gemaakt, be
halve in een samengevatte of samengevoegde vorm, onvermin
derd de gevallen die onder het strafrecht of onder de bepalingen
van deze richtlijn vallen. Dit belet de bevoegde autoriteiten
evenwel niet vertrouwelijke gegevens uit te wisselen of door
te geven, in overeenstemming met het nationaal recht en het
Unierecht.

25. „gedeelde vermogenskredietovereenkomst” — (shared equi
ty-kredietovereenkomst): een kredietovereenkomst waarbij
het af te lossen kapitaal is gebaseerd op een contractueel
vastgesteld percentage van de waarde van het onroerend
goed op het tijdstip van de kapitaalaflossing of -aflossingen;

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de autoriteiten die voor de
toepassing en de handhaving van de artikelen 9, 29, 32, 33, 34
en 35 van deze richtlijn als bevoegd zijn aangewezen, behoren
tot een of beide van de volgende categorieën:

26. „koppelverkoop”: het aanbieden of verkopen van een kre
dietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere
onderscheiden financiële producten of diensten waarbij de
kredietovereenkomst niet afzonderlijk wordt aangeboden
aan de consument;
27. „gebundelde verkoop”: het aanbieden of verkopen van een
kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met an
dere onderscheiden financiële producten of diensten waar
bij de kredietovereenkomst ook afzonderlijk aan de con
sument beschikbaar wordt gesteld, maar waarbij niet nood
zakelijkerwijs dezelfde voorwaarden gelden als wanneer
deze in combinatie met de nevendiensten wordt aange
boden;
28. „lening in vreemde valuta”: een kredietovereenkomst waar
bij het krediet:
a) uitgedrukt wordt in een andere valuta dan die waarin de
consument het inkomen ontvangt of de activa aanhoudt
waaruit de lening moet worden afgelost; of

a) bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 4, lid 2, van
Verordening (EU) nr. 1093/2010;

b) andere autoriteiten dan de onder a) bedoelde bevoegde au
toriteiten, op voorwaarde dat die autoriteiten krachtens na
tionale wetgeving of bestuursrechtelijke bepalingen met de
onder a) bedoelde bevoegde autoriteiten moeten samenwer
ken wanneer dat noodzakelijk is voor de uitoefening van
hun taken in het kader van deze richtlijn, waaronder ten
behoeve van de op grond van deze richtlijn vereiste samen
werking met de Europese toezichthoudende autoriteit (de
Europese Bankautoriteit) (EBA).

4.
De lidstaten stellen de Commissie en de EBA in kennis
van de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten en wijzigingen
daarin, met vermelding van een eventuele taakverdeling tussen
de verschillende bevoegde autoriteiten. De eerste kennisgeving
wordt zo snel mogelijk gedaan en ten laatste op 21 maart
2016.
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5.
De bevoegde autoriteiten oefenen hun bevoegdheden uit
in overeenstemming met hun nationale wetgeving:
a) rechtstreeks op eigen gezag of onder toezicht van de gerech
telijke autoriteiten; of
b) door een verzoek in te dienen bij de rechtbanken die voor
het geven van de vereiste beslissingen bevoegd zijn, en, waar
passend, door beroep in te stellen ingeval het verzoek om de
vereiste beslissing te geven, wordt afgewezen, met uitzon
dering van de artikelen 9, 29, 32, 33, 34 en 35.
6.
Indien meer dan één autoriteit op hun grondgebied be
voegd is, zien lidstaten erop toe dat hun respectieve taken
duidelijk worden omschreven en dat deze autoriteiten nauw
met elkaar samenwerken zodat zij zich op doeltreffende wijze
van hun respectieve taken kunnen kwijten.
7.
De Commissie maakt ten minste eenmaal per jaar de lijst
van de bevoegde autoriteiten bekend in het Publicatieblad van de
Europese Unie en werkt deze lijst op haar website voortdurend
bij.
HOOFDSTUK 2
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of bij het uitvoeren van een kredietovereenkomst, op een eer
lijke, billijke, transparante en professionele wijze optreden en
rekening houden met de rechten en belangen van de con
sument. De activiteiten met betrekking tot de toekenning, be
middeling of verlening van adviesdiensten aangaande kredietver
strekking of, in voorkomend geval, nevendiensten, worden ge
baseerd op informatie over de omstandigheden van de con
sument en elke specifieke eis die de consument heeft mede
gedeeld, en op redelijke veronderstellingen aangaande de risico’s
gerelateerd aan de situatie van de consument gedurende de
looptijd van de kredietovereenkomst. De activiteit met betrek
king tot een dergelijke verlening van adviesdiensten wordt
voorts gebaseerd op de krachtens artikel 22, lid 3, onder a),
vereiste informatie.
2.
De lidstaten zien erop toe dat de manier waarop de kre
dietgevers hun personeelsleden en kredietbemiddelaars belonen
en de manier waarop kredietbemiddelaars hun personeelsleden
en aangestelde vertegenwoordigers belonen, de in lid 1 bedoelde
verplichting niet in de weg staan.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgevers, wanneer
zij het beloningsbeleid voor het voor de beoordeling van kre
dietwaardigheid verantwoordelijke personeel vaststellen en toe
passen, de volgende beginselen naleven op een wijze en voor
zover die passend is voor hun omvang, hun interne organisatie
en de aard, de reikwijdte en de complexiteit van hun activiteiten:

FINANCIËLE SCHOLING

Artikel 6
Financiële scholing van consumenten
1.
De lidstaten bevorderen maatregelen die de scholing van
consumenten aangaande het op verantwoordelijke wijze geld
lenen en beheren van schulden ondersteunen, en in het bijzon
der met betrekking tot overeenkomsten voor hypothecair kre
diet. Duidelijke en algemene informatie over het kredietverstrek
kingsproces is noodzakelijk om consumenten te begeleiden, in
het bijzonder hen die voor de eerste keer een hypothecair kre
diet nemen. Informatie met betrekking tot de begeleiding die
door die consumentenorganisaties en de nationale autoriteiten
aan consumenten kan worden verleend, is ook nodig.
2.
De Commissie maakt een beoordeling bekend van de fi
nanciële scholing die consumenten in de lidstaten ter beschik
king staat en wijst voorbeelden van beste praktijken aan, die
verder ontwikkeld kunnen worden om het financiële bewustzijn
van consumenten te verbeteren.

a) het beloningsbeleid is in overeenstemming met en draagt bij
tot een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moe
digt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor de
kredietgever aanvaardbaar is;
b) het beloningsbeleid is in overeenstemming met de bedrijfs
strategie, de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen
van de kredietgever, en omvat maatregelen ter voorkoming
van belangenconflicten, door met name te bepalen dat de
beloning niet afhankelijk is van het aantal of het percentage
aanvaarde aanvragen.
4.
De lidstaten zorgen ervoor in gevallen, waarin de krediet
gevers, de kredietbemiddelaars of de aangestelde vertegenwoor
digers adviesdiensten verstrekken, dat de beloningsstructuur
voor de betrokken personeelsleden geen afbreuk doet aan hun
vermogen om in het beste belang van de consument te han
delen en met name niet afhankelijk is van verkoopdoelstellin
gen. Hiertoe kunnen de lidstaten voorts de door de kredietgever
aan de kredietbemiddelaar te betalen commissielonen verbieden.

HOOFDSTUK 3
VOOR
KREDIETGEVERS,
KREDIETBEMIDDELAARS
EN
AANGESTELDE
VERTEGENWOORDIGERS
GELDENDE
VOORWAARDEN

Artikel 7
Gedragsregels

bij

het verstrekken
consumenten

van

krediet

aan

1.
De lidstaten schrijven voor dat de kredietgever, kredietbe
middelaar of aangestelde vertegenwoordigers bij het opstellen
van kredietproducten of bij het toekennen van, bij het bemid
delen bij of bij het verlenen van adviesdiensten inzake krediet
en, in voorkomend geval, bij nevendiensten aan consumenten,

5.
De lidstaten kunnen betalingen door een consument aan
een kredietgever of kredietbemiddelaar die vóór het sluiten van
de kredietovereenkomst worden verricht, verbieden of aan be
perkingen onderwerpen.
Artikel 8
Verplichting om aan consumenten kosteloos informatie te
verstrekken
De lidstaten dragen er zorg voor dat alle informatie die over
eenkomstig deze richtlijn aan consumenten wordt verstrekt,
voor de consument kosteloos is.
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Artikel 9

HOOFDSTUK 4

Kennis- en bekwaamheidsvereisten voor personeelsleden

INFORMATIE EN PRAKTIJKEN VOORAFGAAND AAN HET
SLUITEN VAN DE KREDIETOVEREENKOMST

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat kredietgevers, kredietbe
middelaars en aangestelde vertegenwoordigers van hun per
soneelsleden verlangen dat zij over voldoende kennis en vaar
digheden beschikken voor het opstellen, het aanbieden of het
verstrekken van kredietovereenkomsten, voor het uitoefenen
van kredietbemiddelingsactiviteiten bedoeld in artikel 4, punt
5, of het verstrekken van adviesdiensten, en dat zij deze actueel
houden. Indien een kredietovereenkomst wordt gesloten die ook
een nevendienst omvat, is adequate kennis en bekwaamheid met
betrekking tot die nevendienst vereist.

2.
Met uitzondering van de in lid 3 bedoelde omstandighe
den stellen de lidstaten van herkomst op grond van de in bijlage
III vermelde beginselen de minimale kennis- en bekwaamheids
vereisten vast voor personeelsleden van kredietgevers, kredietbe
middelaars en aangestelde vertegenwoordigers.

3.
Indien een kredietgever of kredietbemiddelaar zijn dien
sten aanbiedt op het grondgebied van een of meer andere lid
staten:

i) via een bijkantoor, is de lidstaat van ontvangst verantwoor
delijk voor het vaststellen van de minimale kennis- en be
kwaamheidsvereisten voor de personeelsleden van een bij
kantoor;

ii) op grond van de vrije dienstverrichting, is de lidstaat van
herkomst verantwoordelijk voor het vaststellen van de mini
mumeisen inzake kennis- en bekwaamheid voor de per
soneelsleden in overeenstemming met bijlage III; lidstaten
van ontvangst kunnen evenwel minimumeisen inzake kennis
en bekwaamheid instellen voor de vereisten bedoeld in bij
lage III, punt 1, onder b), c), e), en f).

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten
toezicht houden op de naleving van de voorschriften van lid 1,
en dat de bevoegde autoriteiten bevoegd zijn om het door hen
voor de uitoefening van dit toezicht nodig geachte bewijs van
kredietgevers, kredietbemiddelaars en aangestelde vertegenwoor
digers te eisen.

Artikel 10
Algemene bepalingen inzake reclame en marketing
Onder voorbehoud van Richtlijn 2005/29/EG, schrijven de lid
staten voor dat reclame- en marketingcommunicatie betreffende
kredietovereenkomsten eerlijk, duidelijk en niet misleidend mag
zijn. Met name wordt verboden bewoordingen te gebruiken die
bij de consument valse verwachtingen kunnen scheppen betref
fende de beschikbaarheid of de kosten van een krediet.
Artikel 11
In reclame op te nemen standaardinformatie
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat alle reclame voor
kredietovereenkomsten waarin een rentevoet of cijfers betref
fende de kosten van het krediet voor de consument worden
vermeld, de standaardinformatie overeenkomstig dit artikel be
vat.
De lidstaten kunnen bepalen dat de eerste alinea niet van toe
passing is indien volgens het nationale recht een jaarlijks kos
tenpercentage moet worden vermeld in reclames voor krediet
overeenkomsten die geen rentevoet of enigerlei cijfergegevens
met betrekking tot eventueel door de consument te dragen
kredietkosten in de zin van de eerste alinea vermelden.
2.
In de standaardinformatie wordt op duidelijke, beknopte
en opvallende wijze het volgende vermeld:
a) de identiteit van de kredietgever of, in voorkomend geval, de
kredietbemiddelaar of aangestelde vertegenwoordiger;
b) in voorkomend geval, dat de kredietovereenkomst gewaar
borgd wordt door een hypotheek of door een in een lidstaat
gebruikelijke andere vergelijkbare zekerheid op voor bewo
ning bestemde onroerende goederen, dan wel door een recht
op voor bewoning bestemde onroerende goederen;
c) de debetrentevoet, met de vermelding of deze vast of varia
bel is, alsook nadere informatie over eventuele kosten die in
de totale kosten van het krediet voor de consument zijn
begrepen;
d) het totale kredietbedrag;

5.
Voor een effectief toezicht op kredietgevers en kredietbe
middelaars die hun diensten op grond van de vrije dienstver
richting op het grondgebied van andere lidstaten verrichten,
werken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
en van de lidstaat van herkomst nauw samen ten behoeve van
een effectief toezicht op en een effectieve handhaving van de
minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten van de lidstaat van
ontvangst. Daartoe kunnen zij taken en verantwoordelijkheden
aan elkaar overdragen.

e) het jaarlijkse kostenpercentage; dat in de reclame ten minste
even duidelijk moet worden vermeld als elke rentevoet;
f) in voorkomend geval, de duur van de kredietovereenkomst;
g) in voorkomend geval, het bedrag van de afbetalingstermij
nen;
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h) in voorkomend geval, het totale door de consument te be
talen bedrag;
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c) een afzonderlijke kredietovereenkomst te sluiten in combina
tie met een kredietovereenkomst op basis van gedeelde ver
mogens (shared equity) om het krediet te verkrijgen.

i) in voorkomend geval, het aantal afbetalingstermijnen;
j) in voorkomend geval, een waarschuwing betreffende het feit
dat mogelijke schommelingen van de wisselkoers van in
vloed kunnen zijn op het door de consument te betalen
bedrag.
3.
De in lid 2 vermelde informatie, anders dan de onder a),
b) of j) vermelde informatie, wordt verduidelijkt door middel
van een representatief voorbeeld en dat representatieve voor
beeld wordt steeds gevolgd. De lidstaten stellen criteria vast
voor het bepalen van een representatief voorbeeld.
4.
Indien een contract voor een nevendienst, met name een
verzekering, moet worden gesloten om het krediet, in voor
komend geval onder de geadverteerde voorwaarden, te verkrij
gen, en de kosten van die dienst niet vooraf kunnen worden
bepaald, moet de verplichting tot het sluiten van dat contract op
een duidelijke, beknopte en opvallende wijze tezamen met het
jaarlijkse kostenpercentage worden vermeld.

3.
Onverminderd lid 1 kunnen de lidstaten koppelverkoop
toestaan indien de kredietgever aan zijn bevoegde autoriteit kan
aantonen dat de aangeboden gekoppelde producten of catego
rieën producten, tegen aan elkaar gelijke voorwaarden, die niet
afzonderlijk beschikbaar worden gesteld, een duidelijk voordeel
voor de consument bieden, rekening houdend met de beschik
baarheid en de prijzen van dergelijke producten op de markt.
Dit lid is uitsluitend van toepassing op producten die na
20 maart 2014 op de markt worden gebracht.
4.
De lidstaten kunnen kredietgevers toestaan om van de
consument te verlangen dat zij over een verzekeringspolis met
betrekking tot de kredietovereenkomst beschikken. In dergelijke
gevallen dragen de lidstaten er zorg voor dat de kredietgever de
verzekeringspolis van een andere dan zijn voorkeursdienstver
lener aanvaardt, mits de door die polis geboden waarborg gelijk
waardig is aan die van de door de kredietgever voorgestelde
verzekeringspolis.
Artikel 13

5.
De in de leden 2 en 4 bedoelde informatie is naargelang
van de voor de reclame gebruikte drager goed leesbaar of dui
delijk hoorbaar.
6.
De lidstaten kunnen eisen dat een beknopte en evenredige
waarschuwing met betrekking tot specifieke aan kredietovereen
komsten verbonden risico’s wordt opgenomen. Zij stellen de
Commissie onverwijld in kennis van deze eisen.
7.

Algemene informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat kredietgevers of, in voor
komend geval, verbonden kredietbemiddelaars dan wel hun aan
gestelde vertegenwoordigers de algemene informatie over kre
dietovereenkomsten te allen tijde op papier of een andere duur
zame drager, of in elektronische vorm duidelijk en begrijpelijk
beschikbaar stellen. Daarenboven, kunnen de lidstaten bepalen
dat algemene informatie door niet-verbonden kredietbemid
delaars beschikbaar wordt gesteld.

Dit artikel laat Richtlijn 2005/29/EG onverlet.
Die algemene informatie omvat ten minste het volgende:
Artikel 12
Koppelverkoop en gebundelde verkoop

1.
De lidstaten staan gebundelde verkoop toe maar verbieden
praktijken aangaande koppelverkoop.

a) de identiteit en het geografische adres van degene die de
informatie beschikbaar stelt;
b) de doeleinden waarvoor het krediet mag worden gebruikt;

2.
Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten bepalen dat kre
dietgevers de consument, een familielid of een persoon uit de
onmiddellijke omgeving kunnen verzoeken:
a) een betaal- of spaarrekening te openen of aan te houden,
waarvan het enige doel erin bestaat kapitaal op te bouwen
om het krediet terug te betalen of af te lossen, middelen
samen te voegen om het krediet te verkrijgen dan wel bij
komende zekerheid te verschaffen voor de kredietgever in
geval van wanbetaling;
b) een beleggingsproduct of een particulier pensioenproduct te
openen of aan te houden, indien dergelijk product, dat
hoofdzakelijk de belegger een inkomen tijdens pensionering
biedt, tevens dient als bijkomende zekerheid voor de krediet
gever in geval van wanbetaling, dan wel om kapitaal op te
bouwen om het krediet terug te betalen of af te lossen, of
tegoeden samen te voegen om het krediet te verkrijgen;

c) de vormen van zekerheid alsmede, indien van toepassing, de
vermelding dat de zekerheid zich ook in een andere lidstaat
mag bevinden;
d) de mogelijke duur van de kredietovereenkomsten;
e) de beschikbare debetrentevoeten, met vermelding of die vast
of variabel zijn, met een korte beschrijving van de kenmer
ken van een vaste en variabele rentevoet en de daaraan
verbonden gevolgen voor de consument;
f)

indien leningen in vreemde valuta’s beschikbaar zijn, de
vermelding van de vreemde valuta of valuta’s, met een toe
lichting bij de gevolgen voor de consument indien het kre
diet in een vreemde valuta luidt;
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g) een representatief voorbeeld van het totale kredietbedrag, de
totale kosten van het krediet voor de consument, het totale
door de consument te betalen bedrag en het jaarlijkse kos
tenpercentage;
h) een indicatie van mogelijke bijkomende kosten, die niet in
de totale kosten van een krediet voor de consument zijn
opgenomen en die ter zake van een kredietovereenkomst
verschuldigd zijn;
i)

j)

de verschillende beschikbare opties voor het aflossen van
het krediet aan de kredietgever, met inbegrip van het aantal,
de periodiciteit en het bedrag van de afbetalingstermijnen;
in voorkomend geval, een duidelijke en beknopte verklaring
dat de naleving van de bepalingen en de voorwaarden van
de kredietovereenkomsten geen garantie vormt voor de te
rugbetaling van het totale kredietbedrag krachtens de kre
dietovereenkomst;

k) een beschrijving van de rechtstreeks aan vervroegde aflos
sing verbonden voorwaarden;
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b) ruimschoots voordat de consument door een kredietovereen
komst of -aanbod gebonden is.
2.
De gepersonaliseerde informatie als bedoeld in lid 1,
wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt
door middel van het in bijlage II opgenomen ESIS.
3.
De lidstaten zien erop toe dat wanneer aan de consument
een voor de kredietgever bindend aanbod wordt gedaan, dit op
papier of op een andere duurzame drager wordt verstrekt en
van een ESIS vergezeld gaat, indien:
a) niet eerder een ESIS aan de consument is verstrekt; of
b) de kenmerken van het aanbod afwijken van de informatie
die in het eerder verstrekte ESIS opgenomen was.
4.
De lidstaten kunnen bepalen dat verstrekking van het ESIS
verplicht is voorafgaand aan het doen van een voor de krediet
gever bindend aanbod. Indien een lidstaat zulks doet, bepaalt hij
dat het ESIS alleen opnieuw moet worden verstrekt indien aan
lid 3, onder b), is voldaan.

de vermelding of een waardebepaling van het onroerend
goed moet worden uitgevoerd en, in voorkomend geval,
wie verantwoordelijk is dat deze waardebepaling wordt uit
gevoerd, en of daaraan voor de consument kosten zijn ver
bonden;

5.
Lidstaten die vóór 20 maart 2014 een informatieblad
hebben ingevoerd dat aan gelijkwaardige informatievereisten
voldoet als die welke zijn vermeld in bijlage II, mogen daarvan
tot en met 21 maart 2019 gebruik blijven maken voor de
toepassing van dit artikel.

m) een indicatie van de nevendiensten die de consument ge
houden is te verwerven teneinde het krediet, in voorkomend
geval onder de geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen en,
indien van toepassing, een verduidelijking dat de nevendien
sten kunnen worden aangekocht van een dienstverlener die
niet de kredietgever is; en

6.
De lidstaten stellen een termijn van ten minste zeven
dagen vast waarin de consument de gelegenheid heeft om aan
biedingen onderling te vergelijken, de gevolgen ervan te beoor
delen en een geïnformeerd besluit te nemen.

l)

n) een algemene waarschuwing betreffende de mogelijke gevol
gen van niet-naleving van de aan de kredietovereenkomst
verbonden verplichtingen.
2.
De lidstaten kunnen de kredietgevers ertoe verplichten
andere soorten waarschuwingen op te nemen die in een lidstaat
van belang zijn. Zij stellen de Commissie onverwijld in kennis
van deze voorschriften.
Artikel 14
Precontractuele informatie
1.
De lidstaten zien erop toe dat de kredietgever en, in voor
komend geval, de kredietbemiddelaar of de aangestelde ver
tegenwoordiger aan de consument de op diens persoon toe
gesneden informatie verstrekt die hij nodig heeft om de op de
markt beschikbare kredietproducten te kunnen vergelijken, de
respectieve implicaties ervan te kunnen beoordelen en zo een
geïnformeerd besluit over het sluiten van een kredietovereen
komst te kunnen nemen:
a) onverwijld nadat de consument in overeenstemming met
artikel 20 de nodige informatie over zijn behoeften, financi
ële situatie en voorkeuren heeft verstrekt; en

De lidstaten bepalen dat de in de eerste alinea bedoelde termijn
hetzij een aan het sluiten van de kredietovereenkomst voor
afgaande bedenktijd is, hetzij een termijn is waarin een herroe
pingsrecht kan worden uitgeoefend nadat de kredietovereen
komst is ondertekend, hetzij een combinatie van beide.
Indien een lidstaat een bedenktijd voorafgaand aan het sluiten
van de kredietovereenkomst bepaalt:
a) is het aanbod voor de kredietgever bindend voor de duur
van de bedenktijd; en
b) kan de consument op enig moment tijdens de bedenktijd het
aanbod aanvaarden.
De lidstaten kunnen bepalen dat consumenten het aanbod ge
durende een termijn van hoogstens de eerste tien dagen van de
bedenktijd niet mogen aanvaarden.
Indien de debetrentevoet of andere, op het aanbod toepasselijke
kosten worden bepaald aan de hand van de verkoop van onder
liggende schuldbewijzen of andere langetermijnfinancierings
instrumenten, kunnen de lidstaten bepalen dat de debetrente
voet of andere kosten kunnen afwijken van die van het aanbod,
overeenkomstig de waarde van de onderliggende schuldbewijzen
of andere langetermijnfinancieringsinstrumenten.
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Indien de consument overeenkomstig de tweede alinea van dit
lid een herroepingsrecht heeft, is artikel 6 van Richtlijn
2002/65/EG niet van toepassing.
7.
De kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbe
middelaar of de aangestelde vertegenwoordiger die het ESIS aan
de consument heeft verstrekt, worden geacht te hebben voldaan
aan de voorschriften inzake informatieverstrekking aan de con
sument vóór het sluiten van een overeenkomst op afstand over
eenkomstig artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2002/65/EG, en wor
den alleen geacht te hebben voldaan aan de voorschriften van
artikel 5, lid 1, van die richtlijn indien zij ten minste vóór het
sluiten van de overeenkomst het ESIS hebben verstrekt.
8.
De lidstaten brengen geen wijzigingen aan het ESIS-model
aan met uitzondering zoals bepaald in bijlage II. Eventuele aan
vullende informatie die de kredietgever of, in voorkomend ge
val, de kredietbemiddelaar of de aangestelde vertegenwoordiger
aan de consument kan of bij nationaal recht verplicht is te
verstrekken, wordt beschikbaar gesteld in een afzonderlijk docu
ment, dat aan het ESIS kan worden gehecht.
9.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 40 ge
delegeerde handelingen vast te stellen om de standaardformule
ringen in deel A van bijlage II of de instructies in deel B daarvan
te wijzigingen teneinde gevolg te geven aan de noodzaak aan
informatie of waarschuwingen betreffende nieuwe producten die
voor 20 maart 2014 niet op de markt beschikbaar waren.
Dergelijke gedelegeerde handelingen wijzigen evenwel de struc
tuur of de vorm van het ESIS niet.
10.
Bij communicatie via spraaktelefonie, als bedoeld in ar
tikel 3, lid 3, van Richtlijn 2002/65/EG, omvat de ingevolge het
tweede streepje van artikel 3, lid 3, onder b), van die richtlijn te
geven beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de fi
nanciële dienst ten minste de in bijlage II, deel A, afdelingen 3
tot en met 6, bij deze richtlijn bedoelde gegevens.
11.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgever of, in
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar of een aangestelde
vertegenwoordiger ten minste in het geval waarin geen herroe
pingsrecht voorzien is, aan de consument een exemplaar van de
ontwerpkredietovereenkomst verstrekt op het moment van het
doen van een voor de kredietgever bindend aanbod. De lidstaten
zorgen ervoor dat in gevallen waarin een herroepingsrecht voor
zien is, dat de kredietgever of, in voorkomend geval, de krediet
bemiddelaar of een aangestelde vertegenwoordiger de con
sument, een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst ver
strekt op het moment dat een bindend aanbod wordt gedaan.
Artikel 15
Informatievoorschriften voor kredietbemiddelaars
aangewezen vertegenwoordigers

en

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietbemiddelaar of
de aangestelde vertegenwoordiger, ruimschoots voordat de in
artikel 4, punt 5, genoemde kredietbemiddelingsactiviteiten wor
den uitgeoefend, de consument ten minste op papier of op een
andere duurzame drager de volgende informatie verstrekt:
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a) de identiteit en het geografische adres van de kredietbemid
delaar;
b) het register waarin hij is ingeschreven, in voorkomend geval
het registratienummer, en op welke wijze deze registratie kan
worden geverifieerd;
c) of de kredietbemiddelaar verbonden is of uitsluitend met een
of meer kredietgevers werkt. Indien een kredietbemiddelaar
verbonden is of uitsluitend met een of meer kredietgevers
werkt, verstrekt hij de naam van de kredietgever(s) voor wie
hij optreedt. De kredietbemiddelaar kan bekendmaken dat hij
onafhankelijk is indien hij voldoet aan de overeenkomstig
artikel 22, lid 4, bepaalde voorwaarden.
d) of de kredietbemiddelaar adviesdiensten aanbiedt;
e) in voorkomend geval, de vergoeding die de consument aan
de kredietbemiddelaar voor zijn diensten verschuldigd is, of,
indien dat niet mogelijk is, de wijze om de vergoeding te
berekenen;
f) volgens welke procedures consumenten of andere belang
hebbende partijen klachten over kredietbemiddelaars intern
kunnen indienen en, in voorkomend geval, hoe gebruik kan
worden gemaakt van buitengerechtelijke klachten- en be
roepsprocedures;
g) in voorkomend geval, of de kredietgever of derde partijen
commissielonen of andere aanmoedigingspremies aan de
kredietbemiddelaar voor zijn diensten met betrekking tot
de kredietovereenkomst verschuldigd is en indien bekend,
het bedrag ervan. Indien het bedrag op het tijdstip van
openbaarmaking niet bekend is, stelt de kredietbemiddelaar
de consument ervan in kennis dat het werkelijke bedrag in
een latere fase in het ESIS zal worden bekendgemaakt.
2.
Kredietbemiddelaars die niet verbonden zijn maar com
missielonen van een of meer kredietgevers ontvangen, verstrek
ken op verzoek van de consument informatie over de variatie in
de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de
verschillende kredietgevers die de aan de consument aange
boden kredietovereenkomsten verstrekken. De consument wordt
ervan in kennis gesteld dat hij het recht heeft om deze infor
matie op te vragen.
3.
Indien de kredietbemiddelaar bij de consument een ver
goeding in rekening brengt en daarnaast een commissieloon van
de kredietgever of een derde ontvangt, maakt de kredietbemid
delaar de consument duidelijk of het commissieloon al dan niet,
geheel of gedeeltelijk met de vergoeding verrekend zal worden.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat in voorkomend geval de
vergoeding die de consument aan de kredietbemiddelaar ver
schuldigd is voor zijn dienstverlening, door de kredietbemid
delaar wordt meegedeeld aan de kredietgever, teneinde het jaar
lijkse kostenpercentage te kunnen berekenen.
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5.
De lidstaten schrijven voor dat kredietbemiddelaars er
zorg voor dragen dat, naast de krachtens dit artikel te verstrek
ken informatie, hun aangestelde vertegenwoordiger aan de con
sument kenbaar maakt in welke hoedanigheid hij optreedt en
welke kredietbemiddelaar hij vertegenwoordigt wanneer hij con
tact opneemt of voordat hij zaken doet met een consument.
Artikel 16
Adequate toelichtingen
1.
De lidstaten zien erop toe dat de kredietgevers en, in
voorkomend geval, de kredietbemiddelaars of de aangestelde
vertegenwoordigers, de consument adequate toelichtingen ver
strekken over de voorgestelde kredietovereenkomst(en) en even
tuele nevendienst(en), zodat de consument in staat is te beoor
delen of de voorgestelde kredietovereenkomsten en nevendien
sten zijn toegesneden op zijn behoeften en financiële situatie.
De toelichtingen omvatten, indien van toepassing, ten minste:
a) de precontractuele informatie die moet worden verstrekt
overeenkomstig:
i) artikel 14 wat kredietgevers betreft;
ii) de artikelen 14 en 15 wat kredietbemiddelaars of aange
stelde vertegenwoordigers betreft;
b) de essentiële kenmerken van de voorgestelde producten;
c) de specifieke effecten die de voorgestelde producten kunnen
hebben voor de consument, met inbegrip van de gevolgen
van wanbetaling door de consument; en
d) indien er nevendiensten gebundeld zijnet een kredietovereen
komst, het antwoord op de vraag of elk onderdeel van de
bundel afzonderlijk kan worden beëindigd en welke implica
ties dat heeft voor de consument.
2.
De lidstaten kunnen de wijze waarop, en de mate waarin
de in lid 1 bedoelde verklaringen worden gegeven, alsook door
wie deze wordt gegeven, aanpassen aan de specifieke omstan
digheden waarin de kredietovereenkomst wordt aangeboden, de
persoon aan wie zij wordt aangeboden en de aard van het
krediet dat wordt aangeboden.
HOOFDSTUK 5
JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE

Artikel 17
Berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
1.
Het jaarlijkse kostenpercentage wordt berekend volgens de
wiskundige formule in bijlage I.
2.
De kosten voor het openen en aanhouden van een speci
fieke rekening, voor het gebruik van een betaalmiddel voor
zowel transacties als kredietopnemingen op die rekening en
andere, met betalingstransacties verband houdende kosten wor
den in de totale kosten van het krediet voor de consument
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opgenomen wanneer er een rekening moet worden geopend of
aangehouden ter verkrijging van het krediet of ter verkrijging
van het krediet onder de geadverteerde voorwaarden.
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 overeenkomstig
de voorwaarden en op de data die in de kredietovereenkomst
zijn bepaald.
4.
Bij kredietovereenkomsten waarin bepalingen zijn opge
nomen op grond waarvan variaties kunnen optreden in de de
betrentevoet en, in voorkomend geval, in de kosten die deel
uitmaken van het jaarlijkse kostenpercentage, maar bij de be
rekening daarvan niet kunnen worden gekwantificeerd, wordt
bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage uitgegaan
van de hypothese dat de debetrentevoet en de overige kosten
vast blijven op het bij de ondertekening van de overeenkomst
vastgestelde niveau.
5.
Met betrekking tot kredietovereenkomsten waarvoor een
vaste debetrentevoet voor een eerste periode van ten minste vijf
jaar is overeengekomen en waarvoor aan het eind van deze
periode wordt onderhandeld over de debetrentevoet teneinde
een nieuwe vaste debetrentevoet overeen te komen voor een
verdere materiële periode, dekt de berekening van het bijkomen
de, illustratieve jaarlijkse kostenpercentage dat in het ESIS is
meegedeeld uitsluitend de oorspronkelijke periode met vaste
rentevoet en wordt de berekening gebaseerd op de veronder
stelling dat aan het einde van de periode met vaste debetrente
voet het uitstaand kapitaal is afgelost.
6.
Indien in de kredietovereenkomst is toegestaan dat de
debetrentevoet kan worden gewijzigd, dragen de lidstaten er
zorg voor dat de consument, ten minste door middel van het
ESIS, wordt ingelicht over de mogelijke effecten van wijzigingen
op het te betalen bedrag en op het jaarlijkse kostenpercentage.
Dit geschiedt door consumenten een bijkomend jaarlijkse kos
tenpercentage te verstrekken waarin de mogelijke risico’s wor
den toegelicht die aan een significante verhoging van de de
betrentevoet verbonden zijn. Indien de debetrentevoet niet be
perkt is, gaat deze informatie gepaard met een waarschuwing
dat de totale kredietkosten voor de consument, zoals getoond in
het jaarlijks kostenpercentage, kunnen wijzigen. Deze bepaling
is niet van toepassing op kredietovereenkomsten waar de de
betrentevoet vaststaat voor een eerste periode van ten minste
vijf jaar en waarvoor aan het eind van deze periode wordt
onderhandeld over de debetrentevoet teneinde een nieuwe vaste
debetrentevoet overeen te komen voor een verdere materiële
periode, waarvoor in het ESIS een bijkomend, illustratief jaarlijks
kostenpercentage is voorzien.
7.
Het jaarlijkse kostenpercentage wordt, indien van toepas
sing, berekend op basis van de in bijlage I bedoelde aanvullende
hypothesen.
8.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 40 ge
delegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de op
merkingen of tot actualisering van de hypothesen die worden
gebruikt ter berekening van het jaarlijkse kostenpercentage zoals
uiteengezet in bijlage I, en in het bijzonder indien de in dit
artikel en in bijlage I opgesomde hypothesen niet voldoende
zijn om het jaarlijkse kostenpercentage op uniforme wijze te
berekenen of niet meer aangepast zijn aan de marktomstandig
heden.
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HOOFDSTUK 6

7.
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Dit artikel laat Richtlijn 95/46/EG onverlet.

KREDIETWAARDIGHEIDSBEOORDELING

Artikel 18
Verplichting de kredietwaardigheid van de consument te
beoordelen
1.
De lidstaten zien erop toe dat de kredietgever, alvorens
een kredietovereenkomst te sluiten, een grondige beoordeling
van de kredietwaardigheid van de consument uitvoert. Bij die
beoordeling wordt naar behoren rekening gehouden met facto
ren die relevant zijn om na te gaan of de consument de uit de
kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen kan nako
men.
2.
De lidstaten zien erop toe dat de procedures en de infor
matie waarop de beoordeling is gebaseerd, worden vastgelegd,
gedocumenteerd en bijgehouden.
3.
De kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet hoofdzakelijk
gebaseerd zijn op het feit dat de waarde van het voor bewoning
bestemde onroerende goed hoger is dan het kredietbedrag, of
dat het voor bewoning bestemde onroerende goed in waarde zal
stijgen, tenzij de kredietovereenkomst tot oogmerk heeft het
voor bewoning bestemde onroerende goed te bouwen of te
renoveren.
4.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de kredietgever, in
dien deze een kredietovereenkomst met een consument sluit,
die kredietovereenkomst vervolgens niet in het nadeel van de
consument opzegt of wijzigt op grond van een onjuist uitge
voerde beoordeling van de kredietwaardigheid. Dit lid is niet
van toepassing indien wordt bewezen dat de consument bewust
informatie in de zin van artikel 20 heeft achtergehouden of
onjuist heeft weergegeven.
5.

De lidstaten dragen er zorgen voor dat:

a) de kredietgever het krediet uitsluitend aan de consument
beschikbaar stelt indien het resultaat van de kredietwaardig
heidsbeoordeling uitwijst dat de uit de kredietovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen waarschijnlijk op de krachtens
die overeenkomst vereiste wijze zullen worden nagekomen;
b) de kredietgever de consument er overeenkomstig artikel 10
van Richtlijn 95/46/EG vooraf van in kennis stelt dat een
gegevensbank zal worden geraadpleegd;
c) indien de kredietaanvraag wordt verworpen, de kredietgever
de consument onverwijld in kennis stelt van de verwerping
en, in voorkomend geval, dat het besluit op een geautoma
tiseerde gegevensverwerking is gebaseerd; indien de afwijzing
gebaseerd is op de raadpleging van een gegevensbestand,
stelt de kredietgever de consument in kennis van het resul
taat van deze raadpleging en van informatie met betrekking
tot het geraadpleegde gegevensbestand.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietwaardigheid van
de consument opnieuw wordt beoordeeld op basis van geactua
liseerde informatie voordat een significante verhoging van het
totale kredietbedrag wordt verleend na het sluiten van de kre
dietovereenkomst, tenzij een dergelijk bijkomend krediet in de
oorspronkelijke kredietwaardigheidsbeoordeling was voorzien
en opgenomen.

Artikel 19
Waardebepaling van onroerende goederen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat binnen hun grondgebied
betrouwbare normen worden ontwikkeld voor de waardebepa
ling van voor bewoning bestemde onroerende goederen ten
behoeve van hypothecaire kredietverlening. De lidstaten ver
plichten kredietgevers ervoor zorg te dragen dat die normen
worden gebruikt bij de waardebepaling van onroerend goed,
of dat zij redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat
die normen worden toegepast wanneer een derde partij de
waardebepaling verricht. Indien de nationale autoriteiten verant
woordelijk zijn voor de regulering van onafhankelijke taxateurs,
dragen zij er zorg voor dat deze de vigerende nationale regel
geving naleven.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de interne en externe taxa
teurs vakbekwaam en voldoende onafhankelijk van het krediet
aanvaardingsproces zijn, opdat zij een onpartijdige en objectieve
waardebepaling kunnen opstellen, die op een duurzame drager
wordt opgeslagen en waarvan de kredietgever een exemplaar
bewaart.

Artikel 20
Openbaarmaking en verificatie van consumenteninformatie
1.
De in artikel 18 bedoelde kredietwaardigheidsbeoordeling
wordt uitgevoerd op basis van noodzakelijke, voldoende en
evenredige informatie inzake het inkomen en de uitgaven van
de consument en andere financiële en economische omstandig
heden. De informatie wordt door de kredietgever verkregen uit
relevante interne en externe bronnen, waaronder de consument,
en met inbegrip van aan de kredietbemiddelaar of de aange
stelde vertegenwoordiger tijdens het kredietaanvraagproces ver
strekte informatie. De informatie wordt naar behoren geverifi
eerd, inclusief door middel van raadpleging van onafhankelijk
verifieerbare stukken, indien nodig.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietbemiddelaar of
de aangestelde vertegenwoordiger de nodige van de consument
verkregen informatie aan de betrokken kredietgever nauwkeurig
verstrekt opdat die de kredietwaardigheidsbeoordeling kan ver
richten.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat kredietgevers in de pre
contractuele fase op een duidelijke en begrijpelijke wijze speci
ficeren welke noodzakelijke informatie en onafhankelijk verifi
eerbare bewijsstukken de consument moet verstrekken en bin
nen welke termijn de consument die informatie moet verstrek
ken. Dit informatieverzoek is evenredig en beperkt zich tot
hetgeen voor het verrichten van een deugdelijke kredietwaardig
heidsbeoordeling noodzakelijk is. De lidstaten staan krediet
gevers toe opheldering te verkrijgen omtrent de in reactie op
dit verzoek verkregen informatie indien dit nodig is om de
kredietwaardigheid te kunnen beoordelen.
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De lidstaten staan niet toe dat een kredietgever de kredietover
eenkomst beëindigt op grond van het feit dat de voor het
sluiten van de kredietovereenkomst door de consument ver
strekte informatie onvolledig was.
De tweede alinea belet de lidstaten niet dat zij toestaan dat de
kredietgever de kredietovereenkomst beëindigt indien wordt be
wezen dat de consument bewust informatie heeft achtergehou
den of onjuist heeft weergegeven.
4.
De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat
de consumenten zich ervan bewust zijn dat zij correcte infor
matie moeten verstrekken in antwoord op het in de eerste
alinea van het derde lid bedoelde verzoek, en dat die informatie
zo volledig mogelijk moet zijn om een behoorlijke kredietwaar
digheidsbeoordeling te kunnen verrichten. De kredietgever, de
kredietbemiddelaar of de aangestelde vertegenwoordiger waar
schuwt de consument dat indien de kredietgever geen krediet
waardigheidsbeoordeling kan uitvoeren omdat de consument
ervoor kiest de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling ver
eiste informatie of controlegegevens niet te verstrekken, het
krediet niet kan worden toegekend. Deze waarschuwing kan
in gestandaardiseerde vorm worden verstrekt.
5.
Dit artikel laat Richtlijn 95/46/EG, en in het bijzonder
artikel 6, onverlet.
HOOFDSTUK 7
TOEGANG TOT GEGEVENSBANKEN
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2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgever, de krediet
bemiddelaar of de aangestelde vertegenwoordiger de consument
vóór de adviesverlening of, in voorkomend geval, vóór het
sluiten van een overeenkomst betreffende adviesverlening, op
papier of op een andere duurzame drager de volgende informa
tie verstrekt:

a) of bij de aanbeveling uitsluitend zal worden uitgegaan van
hun eigen productassortiment overeenkomstig lid 3, onder
b), dan wel van een breed scala van alle op de markt be
schikbare producten overeenkomstig lid 3, onder c), zodat de
consument zich er rekenschap van kan geven op welke basis
de aanbeveling wordt gedaan;

b) in voorkomend geval, welke vergoeding de consument voor
de adviesdiensten verschuldigd is of, indien het bedrag op
het tijdstip van bekendmaking niet kan worden vastgesteld,
welke methode voor de berekening daarvan wordt gebruikt.

De informatie als bedoeld onder a) en b) van de eerste alinea
kan in de vorm van aanvullende precontractuele informatie aan
de consument worden verstrekt.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat, in geval van verstrekking
van adviesdiensten aan consumenten, niet alleen wordt voldaan
aan het bepaalde in de artikelen 7 en 9, maar dat ook:

Artikel 21
Toegang tot gegevensbanken
1.
Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat kredietgevers uit alle
lidstaten toegang wordt geboden tot gegevensbanken die in de
lidstaat in kwestie worden gebruikt om de kredietwaardigheid
van consumenten te beoordelen, zulks uitsluitend om toe te
zien op het naleven van de kredietverplichtingen tijdens de
looptijd van de kredietovereenkomst. De voorwaarden voor
een dergelijke toegang zijn niet-discriminerend.
2.
Lid 1 is van toepassing op gegevensbanken die worden
beheerd door particuliere kredietbureaus of kredietinformatiebu
reaus en op openbare registers.
3.

Dit artikel laat Richtlijn 95/46/EG onverlet.
HOOFDSTUK 8

a) kredietgevers, de kredietbemiddelaars en de aangestelde ver
tegenwoordigers de nodige informatie betreffende de per
soonlijke en financiële situatie, de voorkeuren en doelstellin
gen van de consument ontvangen om geschikte kredietover
eenkomsten te kunnen aanbevelen. Bij de aanbeveling wordt
uitgegaan van actuele informatie en wordt rekening gehou
den met redelijke veronderstellingen betreffende de risico’s
die gedurende de looptijd van de voorgestelde kredietover
eenkomst zijn verbonden aan de situatie van de consument;

b) de kredietgever, de verbonden kredietbemiddelaar en de door
de verbonden kredietbemiddelaar aangestelde vertegenwoor
diger voor een voldoende groot aantal kredietovereenkom
sten in hun productassortiment zorgen, en een of meer met
het oog op de behoeften, de financiële situatie en de per
soonlijke omstandigheden van de consument geschikte kre
dietovereenkomsten uit hun productassortiment aanbevelen;

ADVIESVERLENING

Artikel 22
Normen voor adviesverlening
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgever, de krediet
bemiddelaar of de aangestelde vertegenwoordiger de consument
bij een gegeven transactie uitdrukkelijk ervan in kennis stelt of
er al dan niet advies aan de consument wordt of kan worden
verleend.

c) de niet-verbonden kredietbemiddelaar en de door de nietverbonden kredietbemiddelaar aangestelde vertegenwoordiger
voor voldoende op de markt beschikbare kredietovereen
komsten in hun productenassortiment zorgen, en een of
meer met het oog op de behoeften, de financiële situatie
en de persoonlijke omstandigheden van de consument ge
schikte, op de markt beschikbare kredietovereenkomsten
aanbevelen;
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d) de kredietgever, de kredietbemiddelaars en de aangestelde
vertegenwoordiger geheel in het belang van de consument
handelen door:

De lidstaten kunnen beslissen om de eerste alinea niet toe te
passen op personen die:

i) zich op de hoogte te stellen van de behoeften en de
omstandigheden van de consument, en

a) de in artikel 4, punt 5, vermelde kredietbemiddelingsactivi
teiten of adviesdiensten incidenteel verrichten in het kader
van een beroepswerkzaamheid die is onderworpen aan wet
telijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of aan een be
roepscode waarvan het verrichten van deze activiteiten of
deze dienstverlening niet is uitgesloten;

ii) overeenkomstig de punten a), b), en c), geschikte krediet
overeenkomsten aan te bevelen; en
e) kredietgevers, de kredietbemiddelaars of de aangestelde ver
tegenwoordiger geeft de consument op papier of op een
andere duurzame drager vastgelegd, afschrift van het ver
strekte advies;
4.
De lidstaten kunnen het gebruik van de termen „advies” en
„adviseur” of vergelijkbare termen verbieden indien adviesdien
sten aan consumenten worden verstrekt door kredietgevers, ver
bonden kredietbemiddelaars of aangestelde vertegenwoordigers
van verbonden kredietbemiddelaars.
Lidstaten die het gebruik van de termen „adviseur” en „advies”
niet verbieden, leggen de volgende voorwaarden op aan het
gebruik van de term „onafhankelijk advies” en „onafhankelijk
adviseur” door kredietgevers, kredietbemiddelaars en aangestelde
vertegenwoordigers die adviesdiensten verstrekken:
a) kredietgevers, kredietbemiddelaars of aangestelde vertegen
woordigers nemen een voldoende groot aantal op de markt
verkrijgbare kredietovereenkomsten in overweging, en
b) kredietgevers, kredietbemiddelaars of aangestelde vertegen
woordigers ontvangen voor deze adviesdiensten geen vergoe
ding van een of meer kredietgevers.
Punt b) van de tweede alinea is enkel van toepassing indien het
aantal in aanmerking genomen kredietgevers kleiner is dan de
meerderheid op de markt.
De lidstaten kunnen met betrekking tot het gebruik van de
termen „onafhankelijk advies” en „onafhankelijk adviseur” door
de kredietgever, de kredietbemiddelaar en de aangestelde ver
tegenwoordiger strengere voorwaarden opleggen, en met name
verbieden dat zij een vergoeding ontvangen van een kredietge
ver.
5.
De lidstaten kunnen voorschrijven dat de kredietgever, de
kredietbemiddelaar en de aangestelde vertegenwoordiger de con
sument moeten waarschuwen wanneer, gelet op diens financiële
situatie, een kredietovereenkomst een bepaald risico voor de
consument kan inhouden.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat adviesdiensten uitsluitend
door de kredietgever, de kredietbemiddelaar of de aangestelde
vertegenwoordiger worden verstrekt.

b) als functionaris belast met insolventiezaken, in het kader van
het beheer van bestaande schuld adviesdiensten verstrekken,
wier activiteit voorts is onderworpen aan wettelijke of be
stuursrechtelijke voorschriften of bestaat in publieke of vrij
willige schuldadviesverstrekking, en die niet op commerciële
basis opereren; of

c) adviesdiensten verstrekken en geen kredietgever, kredietbe
middelaar of aangestelde vertegenwoordiger zijn, en voorts
overeenkomstig de voorschriften voor kredietbemiddelaars in
het kader van deze richtlijn zijn onderworpen aan toelating
en toezicht door de bevoegde autoriteiten.

Personen aan wie de in de tweede alinea bepaalde uitzondering
ten goede komt, kunnen geen aanspraak maken op het in ar
tikel 32, lid 1, bedoelde recht van dienstverstrekking voor het
gehele grondgebied van de Unie.

7.
Het bepaalde in artikel 16 en de bevoegdheid van de lid
staten om ervoor te zorgen dat de consument diensten worden
verleend die hem helpen in te zien wat zijn financiële behoeften
zijn en met welke soorten producten wellicht daarin kan wor
den voorzien, wordt door dit artikel onverlet gelaten.

HOOFDSTUK 9
LENINGEN IN VREEMDE VALUTA EN VARIABELE RENTEVOET

Artikel 23
Leningen in vreemde valuta
1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er, daar waar krediet
overeenkomsten in vreemde valuta zijn uitgedrukt, op het tijd
stip waarop de overeenkomst wordt gesloten een adequate ka
derregeling bestaat, op grond waarvan ten minste wordt zeker
gesteld dat:

a) de consument het recht heeft de overeenkomst onder be
paalde voorwaarden om te zetten in een andere valuta; of

b) een beroep kan worden gedaan op andere regelingen op
grond waarvan het wisselkoersrisico waaraan de consument
in het kader van de overeenkomst blootstaat, wordt beperkt.
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De in lid 1, onder a), bedoelde andere valuta zijn, hetzij:
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Artikel 24
Kredieten met variabele rente

a) de valuta waarin de consument hoofdzakelijk zijn inkomen
ontvangt of de activa aanhoudt waaruit het krediet moet
worden afgelost, zoals aangegeven op het tijdstip waarop
ten behoeve van de kredietovereenkomst de recentste kre
dietwaardigheidsbeoordeling werd opgemaakt; of

b) de valuta van de lidstaat waar de consument op het tijdstip
van sluiting van de kredietovereenkomst zijn verblijfplaats
had of waar hij thans zijn verblijfplaats heeft.

De lidstaten kunnen zelf bepalen, of beide keuzemogelijkheden
bedoeld onder a) en b) van de eerste alinea voor consumenten
openstaan, of slechts één daarvan, dan wel aan kredietgevers toe
te laten om te bepalen, of beide keuzemogelijkheden bedoeld
onder a) en b) van de eerste alinea voor consumenten open
staan, of slechts één daarvan.

In het geval de kredietovereenkomst een krediet met variabele
rente is, dragen de lidstaten er zorg voor dat:
a) elke voor de berekening van de debetrentevoet gebruikte
index of referentierentevoet voor de partijen bij de overeen
komst en de bevoegde autoriteiten duidelijk, begrijpelijk, ob
jectief en controleerbaar is; en
b) de kredietgever of de aanbieder van de indexen die bij de
berekening van de debetrentevoet worden gebruikt, het his
torische archief van die indexen bijhouden.
HOOFDSTUK 10
CORRECTE UITVOERING VAN KREDIETOVEREENKOMSTEN
EN VERWANTE RECHTEN

Artikel 25
Vervroegde aflossing

3.
De lidstaten dragen er zorg voor dat in gevallen waarin de
consument overeenkomstig lid 1, onder a), het recht heeft de
overeenkomst in een alternatieve valuta om te zetten, de om
rekening geschiedt tegen de wisselkoers die van toepassing is op
de dag waarop de omzetting wordt aangevraagd, tenzij anders
in de kredietovereenkomst is bepaald.

4.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de kredietgever re
gelmatig een consument die een lening in vreemde valuta is
aangegaan, op papier of middels een andere duurzame drager
waarschuwt ten minste indien de waarde van het totale uitstaan
de, nog door de consument te betalen bedrag of de waarde van
de afbetalingstermijnen meer dan 20 % afwijkt van de waarde
die zou gelden indien de wisselkoers van de valuta van de
kredietovereenkomst en de valuta van de lidstaat zou worden
toegepast, die gold op het tijdstip waarop de overeenkomst
werd gesloten. De waarschuwing licht de consument in over
de stijging van het totale, door de consument te betalen bedrag,
zet in voorkomend geval uiteen dat hij het recht heeft om de
overeenkomst in een alternatieve valuta om te zetten en de
daartoe geldende voorwaarden, en geeft uitleg over elk ander
toepasselijk mechanisme ter beperking van het wisselkoersrisico
waaraan hij is blootgesteld.

5.
De lidstaten mogen nadere regels vaststellen voor leningen
in vreemde valuta, mits dergelijke regels niet met terugwerkende
kracht worden toegepast.

6.
De op grond van dit artikel toepasselijke regelingen wor
den aan de consument in het ESIS en in de kredietovereenkomst
bekendgemaakt. Indien in een kredietovereenkomst geen bepa
ling is opgenomen om het wisselkoersrisico waaraan de con
sument is blootgesteld, te beperken tot een schommeling in de
wisselkoers van 20 %, wordt in het ESIS met een voorbeeld
geïllustreerd wat de consequenties zijn van een wisselkoers
schommeling van 20 %.

1.
De lidstaten zien erop toe dat de consument het recht
heeft zich vóór het verstrijken van de kredietovereenkomst vol
ledig of gedeeltelijk van de daaruit voortvloeiende verplichtingen
te kwijten. In dat geval heeft de consument recht op een ver
mindering van de totale kredietkosten die gelijk is aan de rente
en de kosten voor de resterende duur van de overeenkomst.
2.
De lidstaten kunnen bepalen dat aan de uitoefening van
het in lid 1 bedoelde recht bepaalde voorwaarden worden ver
bonden. Onder meer kan voor de uitoefening van het recht een
termijn worden gesteld, kan een verschillende regeling gelden
naargelang van het soort debetrentevoet of het tijdstip waarop
de consument het recht uitoefent, of kunnen beperkingen wor
den opgelegd met betrekking tot de omstandigheden waarin het
recht kan worden uitgeoefend.
3.
De lidstaten kunnen voorschrijven dat de kredietgever in
voorkomend geval recht heeft op een eerlijke en objectief ver
antwoorde vergoeding voor mogelijke kosten die rechtstreeks
aan vervroegde aflossing verbonden zijn; de consument kan
evenwel geen boete worden opgelegd. De vergoeding over
schrijdt in dit opzicht nooit het door de kredietgever geleden
financiële nadeel. De lidstaten kunnen behoudens deze voor
waarden voorschrijven dat de vergoeding een bepaald maximum
niet overschrijdt of slechts voor een bepaalde tijd wordt toege
kend.
4.
Indien een consument vóór het verstrijken van de krediet
overeenkomst aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen
wenst te voldoen, deelt de kredietgever hem onmiddellijk na
ontvangst van diens verzoek, op papier of via een andere duur
zame drager, de informatie mee die hij nodig heeft om die
mogelijkheid te kunnen overwegen. Die informatie bevat ten
minste een berekening van de consequenties voor de consument
die vóór het verstrijken van de kredietovereenkomst aan zijn
verplichtingen voldoet, en een duidelijke vermelding van de
daarbij aangewende hypothesen. Elke aangewende hypothese
moet redelijk en verdedigbaar zijn.
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5.
Indien de vervroegde aflossing binnen de termijn valt
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kunnen de lidstaten de uit
oefening van het in lid 1 genoemde recht afhankelijk stellen van
de voorwaarde dat de consument hierbij een rechtmatig belang
heeft.
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kredietgever tijdig voor de veiling aan de consument op papier
of middels een ander duurzaam medium informatie over de op
handen zijnde procedure en bezorgt hij een aanwijzing omtrent
het mogelijke effect ervan op de debetrentevoet.

Artikel 28
Artikel 26

Achterstallige betalingen en gedwongen verkoop

Flexibele en betrouwbare markten

1.
De lidstaten stellen maatregelen vast die de kredietgever
aansporen een redelijke mate van tolerantie aan te houden al
vorens een procedure tot gedwongen verkoop in te leiden.

1.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de vordering op de
zekerheid door of namens de schuldeisers door middel van
adequate procedures ten uitvoer kan worden gelegd. De lidsta
ten zien erop toe dat de kredietgever voldoende registreert
welke soorten onroerende goederen als zekerheid worden aan
vaard en welk onderliggende beleid inzake hypothecaire krediet
verstrekking wordt gehanteerd.

2.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te zorgen
voor een passend statistisch toezicht op de woningmarkt, waar
onder voor doeleinden van markttoezicht, in voorkomend geval
door de ontwikkeling en het gebruik van bepaalde, publieke of
particuliere, prijsindexen aan te moedigen.

Artikel 27
Informatie betreffende wijzigingen in de debetrentevoet
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietgever de con
sument op papier of via een andere duurzame drager in kennis
stelt van wijzigingen in de debetrentevoet voordat deze ingaan.
Daarbij worden ten minste het bedrag van betalingen vermeld
die moeten worden verricht nadat de nieuwe debetrentevoet in
werking is getreden, alsook bijzonderheden betreffende een
eventuele wijziging in het aantal of de frequentie van de beta
lingen.

2.
De lidstaten kunnen de partijen evenwel toestaan in de
kredietovereenkomst te bepalen dat de in lid 1 bedoelde infor
matie periodiek aan de consument wordt verstrekt indien de
wijziging in de debetrentevoet rechtstreeks met de wijziging
van een referentierentevoet samenhangt, het publiek via pas
sende middelen kennis kan nemen van de nieuwe referentieren
tevoet en de informatie over de nieuwe referentierentevoet be
schikbaar is in de gebouwen van de kredietgever en samen met
het bedrag van de nieuwe periodieke betalingstermijnen per
soonlijk aan de consument wordt meegedeeld.

3.
Ingeval de wijziging in de debetrentevoet niet rechtstreeks
samenhangt met een wijziging in de referentievoet, kan de kre
dietgever de consumenten periodiek blijven informeren indien
dit reeds bij nationaal recht was toegestaan vóór 20 maart
2014.

4.
Indien wijzigingen in de debetrentevoet wordt vastgesteld
door middel van een veiling op de kapitaalmarkten en het aldus
voor de kredietgever onmogelijk is om de consument te infor
meren voordat de wijziging toegepast kan worden, verschaft de

2.
De lidstaten kunnen vereisen dat de kosten die de krediet
gever mag vaststellen en aan de consument mag aanrekenen
wegens niet-nakoming, niet hoger zijn dan hetgeen nodig is
ter vergoeding van de schade die de kredietgever als gevolg
van de niet-nakoming heeft geleden.

3.
De lidstaten kunnen de kredietgever toestaan om aan de
consument aanvullende kosten wegens niet-nakoming aan te
rekenen. In dat geval stellen de lidstaten een limiet aan deze
kosten vast.

4.
De lidstaten beletten de partijen bij de kredietovereen
komst niet om uitdrukkelijk overeen te komen dat de terugkeer
naar of de overdracht aan de kredietgever van de zekerheid of
de opbrengsten van de verkoop ervan volstaat om het krediet
terug te betalen.

5.
De lidstaten voorzien voor gevallen, waarin het uit het
onroerend goed verkregen bedrag van invloed is op het door
de consument verschuldigde bedrag, in procedures of maatrege
len die het mogelijk maken dat bij gedwongen verkoop van het
onroerend goed de meest optimale prijs wordt gehaald.

Indien na de gedwongen verkoop schuld blijft uitstaan, zorgen
de lidstaten ervoor dat er ter bescherming van de consument
maatregelen worden vastgesteld die de terugbetaling vergemak
kelijken.

HOOFDSTUK 11
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VESTIGING VAN EN HET
TOEZICHT OP KREDIETBEMIDDELAARS EN AANGESTELDE
VERTEGENWOORDIGERS

Artikel 29
Toelating van kredietbemiddelaars
1.
Kredietbemiddelaars worden door een bevoegde autoriteit
in hun land van herkomst toegelaten tot het, al dan niet geheel
of gedeeltelijk, verrichten van de in artikel 4, punt 5, genoemde
kredietbemiddelingsactiviteiten of tot het verstrekken van ad
viesdiensten. Indien een lidstaat aangestelde vertegenwoordigers
uit hoofde van artikel 31 toestaat, is het niet nodig dat een
dergelijke aangestelde vertegenwoordiger eveneens als kredietbe
middelaar moet zijn toegelaten.
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2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de toelating van kredietbe
middelaars wordt onderworpen aan de vervulling van de vol
gende professionele vereisten, in aanvulling op de vereisten
voorzien in artikel 9:

a) de kredietbemiddelaar is tegen beroepsaansprakelijkheid ver
zekerd voor het gehele grondgebied waar hij diensten aan
biedt, of heeft een vergelijkbare garantie voor aansprakelijk
heid wegens beroepsnalatigheid gesteld. Ten aanzien van een
verbonden kredietbemiddelaar mag de lidstaat van herkomst
echter bepalen dat de verzekering kan worden afgesloten of
de garantie kan worden gesteld door een kredietgever voor
wie de kredietbemiddelaar bevoegd is op te treden.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend tot
vaststelling en wijziging van technische reguleringsnormen,
waarbij het minimumbedrag van de beroepsaansprakelijk
heidsverzekering of vergelijkbare garantie als bedoeld in de
eerste alinea van dit punt, wordt bepaald. Deze technische
reguleringsnormen worden vastgesteld overeenkomstig de
artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU)
nr. 1093/2010.

De EBA stelt een ontwerp van technische reguleringsnormen
tot bepaling van het minimumbedrag van de in de eerste
alinea van dit punt bedoelde beroepsaansprakelijkheidsver
zekering of vergelijkbare garantie op, dat vóór 21 september
2014 aan de Commissie wordt voorgelegd. EBA herziet, en
indien nodig, stelt ontwerp technische reguleringsnormen op
om het minimumgeldbedrag van de in de eerste alinea be
doelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering of vergelijkbare
garantie te wijzigen, ter voorlegging aan de Commissie voor
het eerst vóór 21 maart 2018 en vervolgens om de twee
jaar;

b) een als kredietbemiddelaar gevestigde natuurlijke persoon, de
leden van het bestuur van een als rechtspersoon gevestigde
kredietbemiddelaar en de natuurlijke personen die gelijkwaar
dige taken verrichten bij een kredietbemiddelaar die een
rechtspersoon zonder bestuursraad is, staan als betrouwbaar
bekend. Zij beschikken ten minste over een blanco strafblad
of een soortgelijk nationaal bewijs dat zij zich niet schuldig
hebben gemaakt aan ernstige vermogens- of met financiële
activiteiten verband houdende delicten; zij mogen niet reeds
failliet zijn verklaard, tenzij zij overeenkomstig het nationale
recht zijn gerehabiliteerd;

c) een als kredietbemiddelaar gevestigde natuurlijke persoon, de
leden van het bestuur van een als rechtspersoon gevestigde
kredietbemiddelaar en de natuurlijke personen die gelijkwaar
dige taken verrichten bij een kredietbemiddelaar die een
rechtspersoon zonder bestuursraad is, beschikken over vol
doende kennis en bekwaamheid ter zake van kredietovereen
komsten. Wat onder voldoende kennis en bekwaamheid
wordt verstaan, wordt door de lidstaat van herkomst op
grond van de in bijlage III vervatte beginselen bepaald.
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3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de criteria aan de hand
waarvan wordt bepaald of de personeelsleden van de kredietbe
middelaar of van de kredietgever aan de beroepsvereisten vol
doen, openbaar worden gemaakt.

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat elke toegelaten kredietbe
middelaar, ongeacht of hij als natuurlijke of als rechtspersoon is
gevestigd, wordt geregistreerd bij een bevoegde autoriteit in de
lidstaat van herkomst. De lidstaten zorgen ervoor dat het regis
ter van kredietbemiddelaars en aangestelde vertegenwoordigers
wordt bijgehouden en online voor het publiek beschikbaar is.

In het register van kredietbemiddelaars wordt ten minste ver
meld:

a) wat de namen zijn van de tot de bedrijfsleiding behorende
personen die voor de bemiddeling verantwoordelijk zijn. De
lidstaten kunnen de registratie opleggen van alle natuurlijke
personen die in een onderneming die aan kredietbemiddeling
doet, een functie uitoefenen waarbij zij contact hebben met
cliënten;

b) in welke lidstaten de kredietbemiddelaar op grond van de
vrijheid van vestiging of van de vrijheid van dienstverrichting
werkzaam is en waarvan de kredietbemiddelaar kennis heeft
gegeven aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van her
komst, overeenkomstig artikel 32, lid 3;

c) of de kredietbemiddelaar al dan niet verbonden is.

Lidstaten die van de in artikel 30 bedoelde mogelijkheid ge
bruikmaken, zorgen ervoor dat in het register vermeld wordt
namens welke kredietgever de verbonden kredietbemiddelaar
optreedt.

De lidstaten die van de in artikel 31 bedoelde mogelijkheid
gebruikmaken, zorgen ervoor dat in het register wordt vermeld
namens welke kredietbemiddelaar of, in het geval van een aan
gestelde vertegenwoordiger van een verbonden kredietbemid
delaar, namens welke kredietgever de aangestelde vertegenwoor
diger optreedt.

5.

De lidstaten zorgen ervoor dat:

a) de kredietbemiddelaar die een rechtspersoon is, zijn hoofd
kantoor heeft in de lidstaat waar zijn statutaire zetel is ge
vestigd, indien hij volgens zijn nationale recht een statutaire
zetel heeft;

b) de kredietbemiddelaar die geen rechtspersoon is of die een
rechtspersoon is welke volgens zijn nationale recht geen
statutaire zetel heeft, zijn hoofdkantoor heeft in de lidstaat
waar hij zijn voornaamste activiteit daadwerkelijk uitoefent.

L 60/64

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

6.
Elke lidstaat richt één informatieloket op, dat een vlotte en
snelle openbare toegang tot informatie uit het nationale, elek
tronisch beschikbare en steeds bijgehouden register bewerkstel
ligt. Dit informatieloket verschaft de identificatiegegevens van de
bevoegde autoriteiten van iedere lidstaat.

De EBA plaatst op zijn website verwijzingen of hyperlinks naar
dat informatieloket.

7.
De lidstaat van herkomst draagt er zorg voor dat de toe
gelaten kredietbemiddelaar en de aangestelde vertegenwoordiger
steeds aan de in lid 2 gestelde vereisten voldoen. Dit lid laat het
bepaalde in de artikelen 30 en 31 onverlet.

8.
De lidstaten kunnen beslissen dit artikel niet toe te passen
op personen die de in artikel 4, punt 5, vermelde kredietbe
middelingsactiviteiten incidenteel verrichten in het kader van
een beroepswerkzaamheid welke onderworpen is aan wettelijke
of bestuursrechtelijke voorschriften of aan een beroepscode op
grond waarvan het verrichten van die dienst niet is uitgesloten.

9.
Dit lid is niet van toepassing op kredietinstellingen aan
welke een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn
2013/36/EU, noch op andere financiële instellingen die krach
tens de nationale wetgeving aan een gelijkwaardige vergunningen toezichtregeling zijn onderworpen.

Artikel 30
Met slechts één kredietgever verbonden
kredietbemiddelaar
1.
Onverminderd artikel 31, lid 1, kunnen de lidstaten toe
staan dat een verbonden kredietbemiddelaar in de zin van ar
tikel 4, punt 7, onder a), door de bevoegde autoriteiten wordt
toegelaten door de kredietgever namens welke hij uitsluitend
optreedt.

De kredietgever blijft in dat geval geheel en onvoorwaardelijk
aansprakelijk voor elk handelen of nalaten door de verbonden
kredietbemiddelaar die namens de kredietgever in het kader van
deze richtlijn optreedt. De lidstaten verplichten de kredietgever
er zorg voor te dragen dat de verbonden kredietbemiddelaar ten
minste aan de in artikel 29, lid 2, gestelde professionele ver
eisten voldoet.

2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 34 houdt de kre
dietgever toezicht op de activiteiten van de verbonden krediet
bemiddelaar bedoeld in artikel 4, punt 7, onder a), teneinde
ervoor te zorgen dat deze kredietbemiddelaar steeds aan de
voorschriften van deze richtlijn voldoet. In het bijzonder dient
de kredietgever erop toe te zien dat de verbonden kredietbe
middelaar en zijn personeelsleden aan de kennis- en bekwaam
heidseisen voldoen.
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Artikel 31
Aangestelde vertegenwoordigers
1.
De lidstaten kunnen besluiten dat de kredietbemiddelaar
aangestelde vertegenwoordigers mag aanwijzen.

Indien de aangestelde vertegenwoordiger is aangesteld door een
verbonden kredietbemiddelaar als omschreven in artikel 4, punt
7, onder a), blijft de kredietgever geheel en onvoorwaardelijk
aansprakelijk voor elk handelen of nalaten aan de zijde van de
aangestelde vertegenwoordiger die namens die verbonden kre
dietbemiddelaar in het kader van deze richtlijn handelt. De
kredietbemiddelaar blijft in andere gevallen geheel en onvoor
waardelijk aansprakelijk voor elk handelen of nalaten door de
aangestelde vertegenwoordiger die namens hem in het kader
van deze richtlijn handelt.

2.
De kredietbemiddelaars dragen er zorg voor dat de aange
stelde vertegenwoordigers ten minste aan de in artikel 29, lid 2,
gestelde beroepsvereisten voldoen. De lidstaat van herkomst
mag evenwel bepalen dat de beroepsaansprakelijkheidsverzeke
ring kan worden afgesloten of een vergelijkbare garantie kan
worden gesteld door een kredietbemiddelaar namens welke de
aangestelde vertegenwoordiger gemachtigd is op te treden.

3.
Onverminderd artikel 34 houden kredietbemiddelaars toe
zicht op de activiteiten van hun aangestelde vertegenwoordigers
om ervoor te zorgen dat zij de voorschriften van deze richtlijn
volledig naleven. De kredietbemiddelaars zijn in het bijzonder
verantwoordelijk voor het controleren dat de aangestelde ver
tegenwoordigers en hun personeelsleden aan de kennis- en be
kwaamheidsvereisten voldoen.

4.
Lidstaten die toestaan dat een kredietbemiddelaar ver
tegenwoordigers mag aanwijzen, stellen een openbaar register
in dat ten minste de in artikel 29, lid 4, bedoelde informatie
bevat. Aangestelde vertegenwoordigers worden geregistreerd in
het openbaar register van de lidstaat waar zij gevestigd zijn. Het
register wordt regelmatig bijgewerkt. Het kan online door het
publiek worden geraadpleegd.

Artikel 32
Vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting
door kredietbemiddelaars
1.
De toelating van een kredietbemiddelaar door de bevoegde
autoriteit van de lidstaat van herkomst, als vervat in artikel 29,
lid 1, geldt voor het gehele grondgebied van de Unie, zonder
dat nadere toelating door de bevoegde autoriteiten van de lid
staat van ontvangst vereist is voor het uitvoeren van de door de
toelating gedekte activiteiten en verrichting van diensten mits de
activiteiten die de kredietbemiddelaar voornemens is in de lid
staten van ontvangst te verrichten, onder de toelating vallen.
Het is evenwel de kredietbemiddelaar niet toegestaan diensten
te verrichten met betrekking tot kredietovereenkomsten die
door niet-kredietinstellingen aan consumenten worden aange
boden in een lidstaat waar dergelijke niet-kredietinstellingen
niet zijn toegelaten om werkzaam te zijn.
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2.
Het is aangestelde vertegenwoordigers die zijn aangesteld
in een lidstaat welke gebruikmaakt van de bij artikel 31 gebo
den mogelijkheid, niet toegestaan alle of een deel van de in
artikel 4, punt 5, genoemde kredietbemiddelingsactiviteiten te
verrichten of adviesdiensten te verlenen in lidstaten waar derge
lijke aangestelde vertegenwoordigers niet zijn toegelaten om
werkzaam te zijn.

3.
Een toegelaten kredietbemiddelaar die voornemens is voor
het eerst in een of meer lidstaten zijn bedrijf uit te oefenen in
het kader van vrije dienstverrichting, of die een bijkantoor op
richt, stelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
op de hoogte.

Binnen een maand nadat deze bevoegde autoriteiten op de
hoogte zijn gesteld, stellen zij de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst in kennis van het voornemen van de
kredietbemiddelaar en brengen zij tegelijkertijd de kredietbemid
delaar van deze kennisgeving op de hoogte. Zij melden aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat of de lidstaten van ont
vangst met welke kredietgevers de kredietbemiddelaar verbon
den is, en of de kredietgevers geheel en onvoorwaardelijk aan
sprakelijk zijn voor de activiteiten van de kredietbemiddelaar.
De lidstaat van ontvangst maakt gebruik van de van de lidstaat
van herkomst ontvangen gegevens om de nodige informatie in
te voeren.
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b) de toelating heeft verkregen door middel van onjuiste of
misleidende verklaringen of door middel van elk ander on
rechtmatig middel;
c) niet meer voldoet aan de voorwaarden waaronder de toela
ting is verleend;
d) in een van de gevallen verkeert waarin de nationale wetge
ving voor gevallen die buiten het toepassingsgebied van deze
richtlijn vallen, intrekking voorschrijft;
e) de overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde voorschriften
betreffende de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening
door kredietbemiddelaars op grove of systematische wijze
heeft geschonden.
2.
Indien de toelating van een kredietbemiddelaar door de
bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst wordt in
getrokken, stelt die lidstaat de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk
binnen veertien dagen op passende wijze in kennis.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de kredietbemiddelaar
waarvan de toelating is ingetrokken, onverwijld uit het register
wordt geschrapt.
Artikel 34

De kredietbemiddelaar kan zijn werkzaamheden aanvangen een
maand nadat hij van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst heeft vernomen dat zij de in de tweede alinea
bedoelde kennisgeving hebben gedaan.

4.
Voordat het bijkantoor van de kredietbemiddelaar zijn
werkzaamheden aanvangt of binnen twee maanden na ont
vangst van de in lid 3, tweede alinea, bedoelde kennisgeving,
treffen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
voorbereidingen voor het toezicht op de kredietbemiddelaar
overeenkomstig artikel 34, en delen zij de kredietbemiddelaar
indien nodig mee onder welke voorwaarden die werkzaamhe
den, op gebieden die niet onder het Unierecht zijn geharmoni
seerd, in de lidstaat van ontvangst mogen worden verricht.

Artikel 33
Intrekking van de toelating van kredietbemiddelaars

Toezicht op de kredietbemiddelaar en de aangestelde
vertegenwoordiger
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de activiteiten van de kre
dietbemiddelaar onder toezicht van de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van herkomst staan.
De lidstaten van herkomst zorgen ervoor dat de verbonden
kredietbemiddelaar aan toezicht is onderworpen, hetzij recht
streeks, hetzij in het kader van het toezicht op de kredietgever
namens welke hij optreedt, indien de kredietgever een krediet
instelling is die in het bezit is van een vergunning in de zin van
Richtlijn 2013/36/EU, of een andere financiële instelling die
krachtens nationale wetgeving aan een gelijkwaardige vergun
ning- en toezichtregeling is onderworpen. Indien de verbonden
kredietbemiddelaar echter diensten in een andere lidstaat dan de
lidstaat van herkomst verricht, staat hij rechtstreeks onder toe
zicht.

1.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst kan
de overeenkomstig artikel 29 verleende toelating intrekken in
dien een dergelijke kredietbemiddelaar:

De lidstaat van herkomst die de kredietbemiddelaar toestaat om
in overeenstemming met artikel 31 vertegenwoordigers aan te
wijzen, zorgt ervoor dat de aangestelde vertegenwoordigers on
der toezicht staan, hetzij rechtstreeks, hetzij in het kader van het
toezicht op de kredietbemiddelaar namens welke hij optreedt.

a) uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik te zullen
maken van de toelating of gedurende de voorafgaande zes
maanden geen kredietbemiddelingsactiviteiten heeft uitge
oefend in de zin van artikel 4, punt 5, noch bemiddelings
diensten heeft verleend, tenzij de betrokken lidstaat voor
schrijft dat in die gevallen de toelating vervalt;

2.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de krediet
bemiddelaar een bijkantoor heeft, zien erop toe dat de door de
kredietbemiddelaar op hun grondgebied verrichte diensten vol
doen aan de vereisten van artikel 7, lid 1, en van de artikelen 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 en 39, alsmede van de op
grond daarvan vastgestelde maatregelen.
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Indien de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van ontvangst
constateren dat een kredietbemiddelaar met bijkantoor op hun
grondgebied de in die lidstaat op grond van artikel 7, lid 1, en
van de artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 en 39
vastgestelde maatregelen overtreedt, eisen dat de kredietbemid
delaar een einde maakt aan de onrechtmatige situatie.
Indien de betrokken kredietbemiddelaar hieraan geen gevolg
geeft, ondernemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van ontvangst alle nodige acties om ervoor te zorgen dat de
kredietbemiddelaar een einde maakt aan de onregelmatigheid.
Van de aard van die actie wordt mededeling gedaan aan de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst.
Indien de kredietbemiddelaar, in weerwil van de door de lidstaat
van ontvangst ondernomen actie, de in de eerste alinea bedoel
de, in de lidstaat van ontvangst geldende wettelijke of bestuurs
rechtelijke maatregelen, blijft overtreden, kan de lidstaat van
ontvangst, na de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van her
komst daarvan in kennis te hebben gesteld, passende acties
ondernemen om verdere onregelmatigheden te voorkomen of
te bestraffen; zo nodig kan hij de kredietbemiddelaar beletten op
zijn grondgebied nieuwe transacties te verrichten. De Commissie
wordt onverwijld van dergelijke acties op de hoogte gesteld.
Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst
dergelijke acties van de lidstaat van ontvangst niet aanvaardt,
kan zij overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU)
nr. 1093/2010 de zaak verwijzen naar de EBA en haar om
assistentie verzoeken. In dat geval kan de EBA handelen over
eenkomstig de haar bij dat artikel verleende bevoegdheden.
3.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het bijkan
toor is gevestigd, kunnen de op het bijkantoor van toepassing
zijnde regeling aan een onderzoek onderwerpen en zodanige
wijzigingen verlangen als strikt noodzakelijk om aan de in lid
2 bedoelde verplichtingen te voldoen en om de bevoegde au
toriteiten van de lidstaat van herkomst in staat te stellen de in
artikel 7, leden 2, 3 en 4, bepaalde verplichtingen en ook de
dienovereenkomstig vastgestelde maatregelen met betrekking tot
de door het bijkantoor verrichte diensten te handhaven.
4.
Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ont
vangst duidelijke en aantoonbare redenen heeft om te conclu
deren dat een in die lidstaat op grond van de vrije dienstver
richting werkzame kredietbemiddelaar handelt in strijd met de
verplichtingen die uit de krachtens deze richtlijn vastgestelde
maatregelen voortvloeien, of dat een kredietbemiddelaar met
bijkantoor op haar grondgebied handelt in strijd met andere
dan de in lid 2 genoemde verplichtingen die uit de krachtens
deze richtlijn vastgestelde maatregelen voortvloeien, brengt zij
haar bevindingen ter kennis van de bevoegde autoriteit van de
lidstaat van herkomst die de nodige acties onderneemt.
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afbreuk doet aan het belang van de consument in de lidstaat
van ontvangst of aan het behoorlijk functioneren van de markt:

a) treft de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, na
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan
in kennis te hebben gesteld, de nodige acties om de con
sument te beschermen en de markt behoorlijk te laten func
tioneren, waaronder door de kredietbemiddelaar te beletten
nieuwe transacties op haar grondgebied te verrichten. De
Commissie en de EBA worden onverwijld van deze acties
op de hoogte gesteld;

b) kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst
overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EU)
nr. 1093/2010 de zaak naar de EBA verwijzen en haar om
assistentie verzoeken. In dat geval kan de EBA handelen
overeenkomstig de haar bij dat artikel verleende bevoegdhe
den.

5.
Lidstaten dragen ervoor zorg dat in gevallen, waarin een
in een andere lidstaat toegelaten kredietbemiddelaar een bijkan
toor opricht op zijn grondgebied, de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van herkomst, in het kader van de uitoefening van
hun bevoegdheden en na de bevoegde autoriteiten van de lid
staat van ontvangst daarvan in kennis te hebben gesteld, in het
bijkantoor ter plaatse inspecties kunnen verrichten.

6.
De bij dit artikel vastgestelde taakverdeling tussen de lid
staten laat de bevoegdheden die de lidstaten op gebieden welke
niet onder deze richtlijn vallen, onverlet overeenkomstig hun
verplichtingen onder het Unierecht.

HOOFDSTUK 12
TOELATING VAN EN TOEZICHT OP NIET-KREDIETINSTELLIN
GEN

Artikel 35
Toelating van en toezicht op niet-kredietinstellingen
De lidstaten zorgen ervoor dat niet-kredietinstellingen zijn on
derworpen aan een passende toelatingsprocedure, die onder
meer, inschrijving van de niet-kredietinstelling in een register
omvat, alsook aan een regeling voor toezicht door een be
voegde autoriteit.

HOOFDSTUK 13
SAMENWERKING TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN
VERSCHILLENDE LIDSTATEN

Artikel 36
Samenwerkingsplicht

Indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst niet
binnen één maand na ontvangst van de bevindingen acties
onderneemt of indien, in weerwil van de door de bevoegde
autoriteit van de lidstaat van herkomst ondernomen acties,
een kredietbemiddelaar blijft handelen op een wijze die duidelijk

1.
De bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten
werken samen om de in deze richtlijn bepaalde taken te kunnen
vervullen; zij maken daartoe gebruik van de bevoegdheden
waarover zij op grond van deze richtlijn of van de nationale
wetgeving beschikken.
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De bevoegde autoriteiten verlenen assistentie aan de bevoegde
autoriteiten van de andere lidstaten. Met name wisselen zij in
formatie uit en werken zij samen in geval van een onderzoek of
toezicht.

Om de samenwerking en met name de uitwisseling van infor
matie te vergemakkelijken en te versnellen, wijzen de lidstaten
één bevoegde autoriteit als contactpunt voor de toepassing van
deze richtlijn aan. De lidstaten delen de Commissie en de ove
rige lidstaten mee welke autoriteiten zijn aangewezen om het
verzoek tot uitwisseling van gegevens of tot samenwerking in
ontvangst te nemen.
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b) voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen reeds een
gerechtelijke procedure is ingesteld bij de autoriteiten van de
aangezochte lidstaat;

c) tegen dezelfde personen en voor dezelfde feiten in de aange
zochte lidstaat reeds een definitieve uitspraak is gedaan.

In geval van een dergelijke weigering, stelt de bevoegde autori
teit de verzoekende bevoegde autoriteit in kennis van de afwij
zing, met een zo uitvoerig mogelijke opgave van redenen.

Artikel 37
2.
De lidstaten nemen de nodige administratieve en organi
satorische maatregelen om de in lid 1 bedoelde assistentie te
vergemakkelijken.

3.
De overeenkomstig lid 1 als contactpunt voor de toepas
sing van deze richtlijn aangewezen bevoegde autoriteiten van de
lidstaten voorzien elkaar onmiddellijk van alle gegevens die de
overeenkomstig artikel 5 aangewezen bevoegde autoriteiten no
dig hebben voor het vervullen van hun taken die zijn omschre
ven in de krachtens deze richtlijn vastgestelde maatregelen.

De bevoegde autoriteiten die op grond van deze richtlijn gege
vens uitwisselen, kunnen bij de mededeling ervan aangeven dat
zij alleen met hun uitdrukkelijke instemming mogen worden
doorgegeven; de gegevens mogen dan alleen worden uitgewis
seld voor de doeleinden waarmee die autoriteiten hebben in
gestemd.

De als contactpunt aangewezen bevoegde autoriteit mag de
ontvangen informatie aan de andere bevoegde autoriteiten door
geven, doch mag de informatie aan andere instanties of natuur
lijke of rechtspersonen alleen doorgeven met de uitdrukkelijke
instemming van de bevoegde autoriteiten die de informatie
hebben meegedeeld, en uitsluitend voor de doeleinden waarmee
die autoriteiten hebben ingestemd, met uitzondering van af
doende gerechtvaardigde omstandigheden, in welk geval het
onverwijld het contactpunt op de hoogte stelt, dat de gegevens
heeft geleverd.

Schikking van meningsverschillen tussen de bevoegde
autoriteiten van verschillende lidstaten
De bevoegde autoriteiten kunnen, indien een verzoek tot sa
menwerking, met name tot uitwisseling van informatie, is afge
wezen of niet binnen een redelijke termijn gevolg heeft gekre
gen, de zaak verwijzen naar de EBA en haar overeenkomstig
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 om assistentie
verzoeken. In dat geval handelt de EBA overeenkomstig de haar
bij dat artikel toegekende bevoegdheden en is haar overeenkom
stig dat artikel genomen besluit bindend voor de betrokken
bevoegde autoriteiten, ongeacht of zij deel uitmaken van de
EBA.

HOOFDSTUK 14
SLOTBEPALINGEN

Artikel 38
Sancties
1.
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die
gelden voor inbreuken op de krachtens deze richtlijn vast
gestelde nationale bepalingen, en nemen de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De sancties
hebben een doeltreffend, evenredig en afschrikkend karakter.

2.
De lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteit iedere
administratieve sanctie wegens schending van de ter omzetting
van deze richtlijn vastgestelde bepalingen openbaar kan maken,
tenzij dit ernstig gevaar zou opleveren voor de financiële mark
ten of de betrokken partijen in onevenredige mate zou schaden.

Artikel 39
4.
De bevoegde autoriteit kan het verzoek tot samenwerking
bij onderzoek of toezicht dan wel tot uitwisseling van informa
tie, overeenkomstig lid 3, alleen afwijzen indien:

a) het onderzoek, de verificatie ter plaatse, het toezicht of de
uitwisseling van informatie gevaar zou kunnen opleveren
voor de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde
van de aangezochte lidstaat;

Regeling voor geschillenbeslechting
1.
De lidstaten zien erop toe dat passende en doeltreffende
klachten- en beroepsprocedures voor buitengerechtelijke be
slechting van geschillen tussen consumenten en kredietgevers,
kredietbemiddelaars en aangestelde vertegenwoordigers over
kredietovereenkomsten worden ingesteld, die in voorkomend
geval voor bestaande instanties worden gevoerd. De lidstaten
zien erop toe dat deze procedures van toepassing zijn op de
kredietgever en de kredietbemiddelaar, en op de activiteiten van
de aangestelde vertegenwoordiger.
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2.
De lidstaten verplichten de instanties die betrokken zijn bij
een buitengerechtelijke beslechting van consumentenzaken, sa
men te werken, opdat ook grensoverschrijdende geschillen in
zake kredietovereenkomsten kunnen worden opgelost.
Artikel 40
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Artikel 42
Omzetting
1.
De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen, vast en
maken deze bekend uiterlijk op 21 maart 2016. Zij delen de
Commissie de tekst van deze bepalingen onverwijld mee.

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stel
len, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel
neergelegde voorwaarden.
2.
De in artikel 14, lid 9, en artikel 17, lid 8, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt
aan de Commissie voor onbepaalde tijd toegekend met ingang
van 20 maart 2014.
3.
Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 14,
lid 9, en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de
delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheden. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan
in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin ge
noemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van
kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Par
lement en de Raad.
5.
Een overeenkomstig artikel 14, lid 9, en artikel 17, lid 8,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking in
dien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn
van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het
Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft ge
maakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben me
degedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van
de Raad met drie maanden verlengd.
Artikel 41
Dwingend karakter van deze richtlijn
De lidstaten dragen er zorg voor dat:
a) de consument geen afstand kan doen van de rechten die
hem worden toegekend krachtens het nationale recht die
deze richtlijn omzetten;
b) de maatregelen die zij ter omzetting van deze richtlijn vast
stellen niet aldus kunnen worden omzeild dat de consument
de bij deze richtlijn geboden bescherming kan verliezen, als
gevolg van de wijze waarop overeenkomsten zijn opgesteld,
met name doordat een kredietovereenkomst in de zin van
deze richtlijn is opgenomen in een kredietovereenkomst
waarvan de aard of het doel het mogelijk maakt de toepas
sing van die maatregelen te ontwijken.

2.
De lidstaten passen de in lid 1 bepalingen toe met ingang
van 21 maart 2016.
Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
3.
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 43
Overgangsbepalingen
1.
Deze richtlijn is niet van toepassing op kredietovereen
komsten die geldig zijn aangegaan voor 21 maart 2016.
2.
Kredietbemiddelaars die de in artikel 4, punt 5, bedoelde
kredietbemiddelingsactiviteiten vóór 21 maart 2016 reeds ver
richten en die nog niet overeenkomstig de bij het nationaal
recht van de lidstaat van herkomst ter uitvoering van deze
richtlijn gestelde voorwaarden zijn toegelaten, kunnen die acti
viteiten overeenkomstig het nationale recht blijven verrichten
tot 21 maart 2017. De kredietbemiddelaar die van deze afwij
king gebruikmaakt, mag de activiteiten uitsluitend in de lidstaat
van herkomst blijven verrichten, tenzij hij tevens aan de wette
lijke eisen van de lidstaat van ontvangst voldoet.
3.
Kredietgevers, de kredietbemiddelaars en de aangestelde
vertegenwoordigers die vóór 20 maart 2014 bij deze richtlijn
gereglementeerde activiteiten verrichten, moeten uiterlijk op
21 maart 2017 aan de nationale voorschriften ter omzetting
van artikel 9 voldoen.
Artikel 44
Evaluatiebepaling
De Commissie voert uiterlijk op 21 maart 2019 een evaluatie
van deze richtlijn uit. Bij de evaluatie worden de doeltreffend
heid en geschiktheid van de bepalingen ten aanzien van de
consument en de interne markt nagegaan.
De evaluatie houdt het volgende in:
a) een beoordeling van het gebruik van het ESIS door de con
sument, zijn inzicht in het ESIS, en de mate waarin het hem
voldoening schenkt;
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b) een analyse van andere precontractuele informatieverstrek
king;
c) een analyse van de grensoverschrijdende activiteiten van kre
dietbemiddelaars en kredietgevers;
d) een analyse van de ontwikkeling van de markt voor nietkredietinstellingen die kredietovereenkomsten met betrekking
tot voor bewoning bestemde onroerende goederen verstrek
ken;
e) een beoordeling van de behoefte aan verdere maatregelen,
waaronder een paspoort voor niet-kredietinstellingen die kre
dietovereenkomsten met betrekking tot voor bewoning be
stemde onroerende zaken verstrekken;
f) een onderzoek naar de behoefte aan invoering van aanvul
lende rechten en verplichtingen met betrekking tot de post
contractuele fase van kredietovereenkomsten;
g) een beoordeling van het toepassingsgebied van deze richtlijn,
gelet op het effect ervan op andere, substitueerbare vormen
van kredietverstrekking;
h) een onderzoek naar de behoefte aan aanvullende maatrege
len, met het oog op de traceerbaarheid van kredietovereen
komsten die zijn gewaarborgd met voor bewoning bestemde
onroerende goederen;
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Artikel 46
Wijziging van Richtlijn 2008/48/EG
In artikel 2 van Richtlijn 2008/48/EG wordt het volgende lid
ingevoegd:

„2 bis.
Niettegenstaande lid 2, onder c), is deze richtlijn
van toepassing op overeenkomsten betreffende niet-gewaar
borgde kredieten voor de renovatie van voor bewoning be
stemde onroerende goederen waarvan het totaal krediet
bedrag hoger is dan 75 000 EUR.”.

Artikel 47
Wijziging van Richtlijn 2013/36/EU
In Richtlijn 2013/36/EU wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 54 bis
Artikelen 53 en 54 laten de onderzoeksbevoegdheden die aan
het Europees Parlement krachtens artikel 226 VWEU zijn
verleend, onverlet.”.

Artikel 48
i) een beoordeling van de beschikbaarheid en de vergelijkbaar
heid van trendmatige gegevens over de prijzen van voor
bewoning bestemde onroerende goederen;
j) een beoordeling van de wenselijkheid van verdere toepassing
van Richtlijn 2008/48/EG op niet-gewaarborgde kredieten
voor de renovatie van voor bewoning bestemde onroerende
goederen, waarvan het totale bedrag het in artikel 2, lid 2,
onder c), van die richtlijn bepaalde maximum overschrijdt;
k) een beoordeling van de vraag of de regelingen voor het
openbaar maken van sancties uit hoofde van artikel 38, lid
2, leidt tot voldoende transparantie;
l) een beoordeling van de evenredigheid van de in artikel 11,
lid 6, en artikel 13, lid 2, bedoelde waarschuwingen en van
de mogelijkheid tot verdere harmonisatie van de risicowaar
schuwingen.
Artikel 45
Nadere initiatieven inzake het verantwoord verstrekken en
opnemen van krediet
De Commissie brengt uiterlijk op 21 maart 2019 een uitvoerig
verslag uit over de algemene problematiek van overmatige par
ticuliere schuldenlasten die rechtstreeks verband houdt met kre
dietactiviteiten. Zij onderzoekt ook of er behoefte is aan toe
zicht op de kredietregisters en of de markten flexibeler en be
trouwbaarder kunnen worden gemaakt. Dat verslag gaat, in
voorkomend geval, vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010
Verordening (EU) nr. 1093/2010 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 13, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

„Wanneer de Commissie een technische reguleringsnorm
vaststelt die identiek is aan het door de Autoriteit ingediende
ontwerp van technische reguleringsnorm, bedraagt de ter
mijn tijdens welke het Europees Parlement en de Raad be
zwaar kunnen aantekenen één maand na de datum van
kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of
de Raad wordt deze termijn met een eerste termijn van
één maand verlengd en kan deze worden verlengd voor
een daaropvolgende termijn van één maand.”.

2) In artikel 17, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

„Onverminderd de in artikel 35 vastgestelde bevoegdheden
verstrekt de bevoegde autoriteit aan de Autoriteit onverwijld
alle informatie die de Autoriteit nodig acht voor haar onder
zoek, waaronder wat betreft de wijze waarop de in artikel 1,
lid 2, bedoelde handelingen worden toegepast in overeen
stemming met het Unierecht.”.
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Artikel 49
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Artikel 50
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 4 februari 2014.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

E. VENIZELOS
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BIJLAGE I
BEREKENING VAN HET JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE
I. De basisvergelijking die de gelijkwaardigheid van de kredietopnemingen enerzijds en de aflossingen en kosten ander
zijds weergeeft
De basisvergelijking ter bepaling van het jaarlijkse kostenpercentage 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 betalingen van kosten anderzijds:
m
X
k¼1

Ck ð1 þ XÞÄtk ¼

m′
X
l¼1

Dl ð1 þ XÞÄSl

waarbij:
— X = het jaarlijkse kostenpercentage;
— 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 van kosten;
— l = het volgnummer van een aflossing of betaling van kosten;
— D1= het bedrag van een aflossing of betaling van kosten;
— s1= het tijdsinterval, uitgedrukt in jaren en fracties van jaren, tussen de datum van de eerste kredietopneming en de
datum van elke aflossing of betaling van kosten.
Opmerkingen:
a) De door beide partijen op diverse tijdstippen betaalde bedragen zijn niet noodzakelijk gelijk en worden niet
noodzakelijk met gelijke tijdsintervallen betaald.
b) De aanvangsdatum is die van de eerste kredietopneming.
c) Tijdsintervallen tussen de data die bij de berekeningsmethoden worden gebruikt, worden uitgedrukt in jaren of
fracties van jaren. Een jaar wordt geacht 365 dagen (366 dagen voor een schrikkeljaar), 52 weken of twaalf gelijke
maanden te tellen. Een gelijke maand wordt geacht 30,41666 dagen te tellen (d.w.z. 365/12), zowel in een
gewoon jaar als in een schrikkeljaar.
Indien het bij de berekening gebruikte tijdsinterval niet in gehele weken, maanden of jaren kan worden uitgedrukt,
dient het te worden uitgedrukt in gehele weken, maanden of jaren in combinatie met een aantal dagen. In het
geval van dagen:
i) wordt elke dag geteld, ook weekend- en feestdagen;
ii) wordt er teruggeteld in gelijke perioden en vervolgens dagen tot de datum van de eerste opneming;
iii) wordt de lengte van de periode in dagen verkregen door de eerste dag niet en de laatste dag wel mee te tellen,
waarna de periode in jaren wordt uitgedrukt door het verkregen aantal te delen door het aantal dagen (365 of
366 dagen) van het gehele jaar, waarbij wordt teruggeteld van de laatste dag tot dezelfde dag van het voor
gaande jaar.
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.
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e) De vergelijking kan met slechts één sommatie worden herschreven aan de hand van het begrip flux (Ak). De flux is
positief of negatief, d.w.z. wordt gedurende de perioden 1 tot en met n respectievelijk betaald of ontvangen, en
wordt uitgedrukt in jaren:
S¼

n
X
k¼1

Ak ð1 þ XÞÄtk ;

waarbij S het saldo van de geactualiseerde flux is en nul bedraagt 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 verschillende mogelijkheden van kredietopneming met verschillende kosten of
debetrentevoeten biedt, wordt verondersteld dat het totaal kredietbedrag tegen de hoogste kosten en debetrente
voet wordt opgenomen, toegepast op het meest gebruikelijke mechanisme voor kredietopneming waarvan in het
kader van dat soort kredietovereenkomst gebruik wordt gemaakt.

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 voor een beperkte termijn of een beperkt bedrag verschillende debetrentevoeten en kosten worden aange
boden, worden de hoogste debetrentevoet en kosten geacht als de debetrente en kosten te gelden voor de gehele
duur van de kredietovereenkomst.

e)

Met betrekking tot kredietovereenkomsten waarvoor een vaste debetrentevoet voor de eerste periode is over
eengekomen en waarvoor aan het eind van deze periode een nieuwe debetrentevoet wordt vastgesteld, die
vervolgens periodiek wordt aangepast volgens een overeengekomen indicator of interne referentierentevoet, wordt
bij de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage uitgegaan van de hypothese dat aan het eind van de periode
met vaste debetrentevoet de debetrentevoet dezelfde is als op het tijdstip van de berekening van het jaarlijkse
kostenpercentage, op basis van de waarde van de overeengekomen indicator of interne referentierentevoet op dat
tijdstip, doch niet lager dan de vaste debetrentevoet.

f)

Indien het plafond dat op het krediet van toepassing is, nog niet is overeengekomen, wordt het geacht
170 000 EUR te bedragen. In het geval van kredietovereenkomsten die geen voorwaardelijke verplichtingen of
garanties zijn, en die niet het verwerven of behouden van een recht op vastgoed of grond tot oogmerk hebben, en
voor geoorloofde debetstanden, debetkaarten met uitgestelde betaling of kredietkaarten wordt het plafond geacht
1 500 EUR te bedragen.

g)

In het geval van andere kredietovereenkomsten dan geoorloofde debetstanden, overbruggingsleningen, gedeelde
vermogenskredietovereenkomsten (shared equity-overeenkomsten), voorwaardelijke verplichtingen of garanties en
kredietovereenkomsten voor onbepaalde tijd als bedoeld in de hypothesen die zijn opgenomen in de punten i), j),
k), l) en m):
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 het interval tussen de datum van de eerste opneming en de datum van de eerste door de consument te
betalen aflossing niet kan worden vastgesteld, wordt het geacht het kortste interval te zijn.

h)

Indien de datum of het bedrag van een door de consument te verrichten betaling niet op basis van de krediet
overeenkomst of op basis van de in de punten g), i), j), k), l) en m) opgesomde hypothesen kan worden
vastgesteld, wordt de betaling geacht te zijn verricht in overeenstemming met de door de kredietgever bepaalde
data en voorwaarden, en, indien deze onbekend zijn:
i) wordt de rente samen met de aflossing van het kapitaal betaald;
ii) worden de in één bedrag uitgedrukte niet-rentekosten betaald op de datum waarop de kredietovereenkomst
wordt gesloten;
iii) worden in verschillende betalingen uitgedrukte niet-rentekosten betaald in periodieke afbetalingstermijnen, te
beginnen op de datum van de eerste aflossing van kapitaal, en indien het bedrag van die 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.
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i)

In het geval van een geoorloofde debetstand wordt verondersteld dat het totaal 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.

j)

In het geval van een overbruggingskrediet wordt verondersteld dat het totaal 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 twaalf maanden bedraagt.

k)

In het geval van een andere kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd dan een geoorloofde debetstand of dan een
overbruggingslening, wordt verondersteld dat:
i) voor kredietovereenkomsten die het verwerven of behouden van rechten op onroerend goed tot oogmerk
hebben, het krediet vanaf de datum van de eerste kredietopneming voor een periode van 20 jaar wordt
verstrekt en dat de laatste betaling door de consument het saldo van het kapitaal, de rente en eventuele
overige kosten dekt; en dat voor kredietovereenkomsten die niet het verwerven of behouden van rechten op
onroerend goed tot oogmerk hebben of die door middel van debetkaarten met uitgestelde betaling of krediet
kaarten worden opgenomen, de periode één jaar bedraagt;
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 uit
sluitend volledig in één betaling moet worden terugbetaald, worden achtereenvolgende kredietopnemingen 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 terugbetalingen van
kapitaal toegepast zoals in de kredietovereenkomst is 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 termijn volledig moet worden terugbetaald, maar ver
volgens, na terugbetaling, weer beschikbaar is om te worden opgenomen.

l)

In het geval van voorwaardelijke verplichtingen of garanties, wordt het totale kredietbedrag geacht volledig in één
bedrag te worden opgenomen op de vroegste van de volgende data:
a) de meest recente datum van opneming die is geoorloofd krachtens de kredietovereenkomst welke de mogelijke
bron van de voorwaardelijke verplichting of garantie is; of
b) in het geval van een doorlopende kredietovereenkomst, aan het eind van de eerste periode vóór de her
nieuwing van de overeenkomst.

m) In het geval van gedeelde vermogenskredietovereenkomsten (shared equity-overeenkomsten):
i) worden de aflossingen door de consumenten geacht op de laatste krachtens de kredietovereenkomst geoor
loofde datum of data plaats te vinden;
ii) stijgt het percentage naargelang van de waarde van het onroerend goed waardoor de gedeelde vermogens
kredietovereenkomst (shared equity-kredietovereenkomst) wordt gedekt, en wordt het percentage van de even
tuele inflatie-index waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen, verondersteld gelijk te zijn aan het hoogste
van twee waarden, namelijk het huidige inflatiestreefcijfer van de centrale bank en het inflatiepeil in de lidstaat
waar het onroerend goed op het tijdstip van het sluiten van de kredietovereenkomst is gelegen, dan wel aan
0 % indien deze percentages negatief zijn.
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BIJLAGE II
EUROPEES GESTANDAARDISEERD INFORMATIEBLAD (ESIS)
DEEL A
De tekst in dit model wordt als dusdanig in het ESIS weergegeven. Tekst die tussen vierkante haken staat, wordt
vervangen door de toepasselijke gegevens. De instructies voor de kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbe
middelaar voor het invullen van het ESIS staan in deel B.
Waar „indien van toepassing” staat, verstrekt de kredietgever de vereiste informatie als die relevant is voor de krediet
overeenkomst. Indien de informatie niet relevant is, wist de kredietgever de desbetreffende informatie of de hele rubriek
(bijvoorbeeld wanneer de rubriek niet van toepassing is). Indien de hele rubriek wordt gewist, wordt de nummering van
de ESIS-rubrieken dienovereenkomstig aangepast.
De onderstaande informatie wordt in één enkel document meegedeeld. Het gebruikte lettertype moet duidelijk leesbaar
zijn. Om gegevens te benadrukken worden vet, schaduw of grotere letters toegepast. Alle toepasselijke risicowaarschu
wingen worden geaccentueerd/gemarkeerd.
ESIS-model
(Inleidende tekst)
Dit document is ten behoeve van [naam van de consument] opgesteld op [datum van de dag].
Dit document is opgesteld op basis van de informatie die u tot dusver hebt verstrekt en de huidige financiële
marktvoorwaarden.
De onderstaande informatie blijft geldig tot [geldigheidsdatum], (indien van toepassing), afgezien van de rentevoet en
andere kosten. Na die datum kan deze veranderen afhankelijk van de marktvoorwaarden.
(Indien van toepassing) Dit document schept voor [naam van de kredietgever] geen verplichting om u een krediet te
verlenen.
1. Kredietgever
[Naam]
[Telefoonnummer]
[Geografisch adres]
(Facultatief) [E-mailadres]
(Facultatief) [Fax]
(Facultatief) [Internetadres]
(Facultatief)[Contactpersoon/contactpunt]
(Indien van toepassing, informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten:) [(Na beoordeling van uw
behoeften en omstandigheden bevelen wij u dit krediet aan/Wij bevelen u geen specifiek krediet aan. Wij geven u
evenwel, op basis van uw antwoorden op bepaalde vragen, informatie over dit krediet, zodat u zelf uw keuze kunt
maken.)]
2. (Indien van toepassing) Kredietbemiddelaar
[Naam]
[Telefoonnummer]
[Geografisch adres]
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(Facultatief) [E-mailadres]
(Facultatief) [Fax]
(Facultatief) [Internetadres]
(Facultatief)[Contactpersoon/contactpunt]
([Indien van toepassing, [informatie over het eventueel verstrekken van adviesdiensten]) [(Na beoordeling van uw
behoeften en omstandigheden bevelen wij u dit krediet aan/We bevelen u geen specifiek krediet aan. Wij geven u
evenwel, op basis van uw antwoorden op bepaalde vragen, informatie over dit krediet, zodat u zelf uw keuze kunt
maken.)]
[Vergoeding]
3. Hoofdkenmerken van het krediet
Bedrag en valuta van het te verlenen krediet: [waarde][valuta]
(Indien van toepassing) Dit krediet wordt niet in [nationale valuta van de kredietnemer] uitgedrukt.
(Indien van toepassing) De waarde van uw krediet in [nationale valuta van de kredietnemer] kan variëren.
(Indien van toepassing) Mocht bijvoorbeeld de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] met 20 % dalen ten
opzichte van [valuta van het krediet], dan zou de waarde van uw krediet stijgen tot [bedrag in de nationale valuta van
de kredietnemer invullen]. Het zou echter hoger kunnen uitvallen als de waarde van [nationale valuta van de
kredietnemer] met meer dan 20 % daalt.
(Indien van toepassing) De maximale waarde van uw krediet zal [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer
invullen] bedragen.] (Indien van toepassing) U ontvangt een waarschuwing als het bedrag van het krediet [bedrag in
nationale valuta van de kredietnemer invullen] bereikt. (Indien van toepassing) U krijgt de gelegenheid [het recht om
opnieuw te onderhandelen over een in vreemde valuta uitgedrukt krediet dan wel om het krediet om te zetten in
[desbetreffende valuta] alsmede de voorwaarden opnemen].
Duur van het krediet: [duur]
[Soort krediet]
[Soort toepasselijke rentevoet]
Totaal af te lossen bedrag:
Dit betekent dat u [bedrag] per geleende [eenheid van de valuta] terugbetaalt.
(Indien van toepassing) [Dit deel van] houdt enkel de betaling in van rente en kosten. Aan het einde van de looptijd
van het krediet bent u nog een hoofdsom van [bedrag van het aflossingsvrije krediet] verschuldigd.
(Indien van toepassing) Voor het opstellen van dit informatieblad veronderstelde waarde van het onroerend goed:
[bedrag invullen]
(Indien van toepassing) Maximaal beschikbaar kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het onroerend goed
[verhouding invullen] of Minimumwaarde van het onroerend goed dat nodig is om het aangegeven bedrag te lenen
[bedrag invullen]
(Indien van toepassing) [Zekerheid]
4. Rentevoet en andere kosten
Het jaarlijkse kostenpercentage vertegenwoordigt de totale kosten van het krediet, uitgedrukt als jaarlijks percentage.
Aan de hand van het jaarlijkse kostenpercentage kunt u verschillende aanbiedingen beter met elkaar vergelijken.
Het jaarlijkse kostenpercentage voor uw krediet is [JKP].
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Dit omvat:
Rentevoet [waarde in percentage of, in voorkomend geval, vermelding van een referentierentepercentage en van de
waarde in percentage van de krediettoeslag van de kredietgever]
[Andere onderdelen van het jaarlijkse kostenpercentage]
Kosten die eenmalig moeten worden betaald
(Indien van toepassing) U dient een vergoeding voor de registratie van de hypotheek te betalen. [Bedrag van de
vergoeding, indien bekend, of berekeningsbasis invullen.]
Kosten die regelmatig moeten worden betaald
(Indien van toepassing) Dit jaarlijkse kostenpercentage wordt berekend aan de hand van rentevoethypothesen.
(Indien van toepassing) Omdat [een deel van] uw krediet een variabele rentevoet heeft, kan het werkelijke jaarlijkse
kostenpercentage van dit jaarlijkse kostenpercentage verschillen indien de rentevoet voor uw krediet verandert. Zo kan
het jaarlijkse kostenpercentage, indien de rentevoet is gestegen tot [scenario beschreven in deel B], oplopen tot
[illustratief jaarlijkse kostenpercentage invullen dat overeenstemt met het scenario].
(Indien van toepassing) Houdt u er rekening mee dat dit jaarlijkse kostenpercentage wordt berekend op basis van de
hypothese dat de rentevoet tijdens de volledige duur van de overeenkomst op het niveau blijft dat voor de eerste
periode is vastgesteld.
(Indien van toepassing) De volgende kosten zijn niet bekend bij de kredietverlener en maken derhalve geen deel uit van
het jaarlijkse kostenpercentage: [Kosten]
(Indien van toepassing) U dient een vergoeding voor de registratie van de hypotheek te betalen.
Let erop dat u op de hoogte bent van alle andere belastingen en kosten die aan uw krediet zijn verbonden.
5. Frequentie en aantal betalingen
Aflossingsfrequentie: [frequentie]
Aantal betalingen: [aantal]
6. Bedrag van iedere afbetalingstermijn
[Bedrag] [valuta]
Uw inkomen kan veranderen. Let erop dat u zich uw [frequentie] afbetalingstermijnen nog kunt veroorloven als uw
inkomen daalt.
(Indien van toepassing) Omdat dit krediet/een deel van dit krediet enkel in de periodieke terugbetaling van rente en
kosten voorziet, dient u een aparte regeling te treffen voor het terugbetalen van [bedrag van het aflossingsvrije krediet
invullen], dat u aan het einde van de looptijd van het krediet nog verschuldigd bent. Denk eraan om alle extra
betalingen die u dient te verrichten, op te tellen bij het hier vermelde bedrag van de periodieke afbetaling.
(Indien van toepassing) De rentevoet op [een deel van] dit krediet kan variëren. Dit betekent dat het bedrag van uw
afbetalingstermijnen kan stijgen of dalen. Bijvoorbeeld kunnen, indien de rentevoet is gestegen tot [scenario beschreven
in deel B], uw betalingen oplopen tot [termijnbedrag invullen dat overeenstemt met het scenario].
(Indien van toepassing) De waarde van het bedrag dat u om de [frequentie van de afbetalingstermijn] moet betalen in
[nationale valuta van de kredietnemer], kan variëren. (In voorkomend geval) Uw betalingen kunnen om de [periode
invullen] oplopen tot [maximumbedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen]. (In voorkomend geval)
Mocht bijvoorbeeld de waarde van [nationale valuta van de kredietnemer] met 20 % dalen ten opzichte van [valuta van
het krediet], dan zou u om de [periode invullen] [bedrag in nationale valuta van de kredietnemer invullen] extra
moeten betalen. Uw betalingen kunnen nog hoger uitvallen.
(Indien van toepassing) Voor het omzetten van uw in [valuta van het krediet] uitgedrukte aflossing in [nationale valuta
van de kredietnemer] zal de door [naam van de instelling die de wisselkoers publiceert] op [datum] gepubliceerde
wisselkoers worden gehanteerd of zal de wisselkoers op [datum] worden berekend aan de hand van [benaming van de
benchmark of berekeningsmethode invullen].
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(Indien van toepassing) [Nadere gegevens omtrent gebonden spaarproducten, leningen met uitgestelde rentebetaling]
7. (Indien van toepassing) Illustratieve aflossingstabel
In deze tabel is te zien welk bedrag om de [frequentie] moet worden betaald.
De afbetalingstermijnen (kolom [desbetreffend nr.]) bestaan uit de som van de te betalen rente (kolom [desbetreffend
nr.]), indien van toepassing, het betaald kapitaal (kolom [desbetreffend nr.]) en, indien van toepassing, andere kosten
(kolom [desbetreffend nr.]). (Indien van toepassing) De kosten in de kolom voor andere kosten hebben betrekking op
[lijst van kosten]. Het uitstaand kapitaal (kolom [desbetreffend nr.] is het bedrag van het krediet dat na elke afbetalings
termijn nog moet worden afgelost.
[Tabel]
8. Aanvullende verplichtingen
De kredietnemer moet de volgende verplichtingen nakomen om de in dit document beschreven kredietvoorwaarden te
genieten.
[Verplichtingen]
(Indien van toepassing) Houdt u er rekening mee dat de in dit document beschreven kredietvoorwaarden (waaronder
de rentevoet) kunnen veranderen als deze verplichtingen niet worden nagekomen.
(Indien van toepassing) Houdt u rekening met de mogelijke gevolgen van het in een later stadium opzeggen van elkeen
van de nevendiensten met betrekking tot het krediet:
[Gevolgen]
9. Vervroegde aflossing
U kunt dit krediet vervroegd aflossen, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk.
(Indien van toepassing) [Voorwaarden]
(Indien van toepassing) Uitstapkosten: [bedrag of, als dat niet mogelijk is, berekeningsmethode invullen]
(Indien van toepassing) Indien u besluit dit krediet vervroegd af te lossen, neemt u dan contact met ons op om te
weten hoeveel de uitstapkosten op dat ogenblik bedraagt.
10. Flexibele kenmerken
(Indien van toepassing) [Informatie over overdraagbaarheid/subrogatie] U heeft de mogelijkheid dit krediet [aan een
andere kredietnemer] [of] [op een ander onroerend goed] over te dragen. [Voorwaarden invullen]
(Indien van toepassing) U kunt dit krediet niet [aan een andere kredietnemer] [of] [op een ander onroerend goed]
overdragen.
(Indien van toepassing) Aanvullende kenmerken: [toelichting opnemen bij de in deel B vermelde aanvullende kenmer
ken en, facultatief, bij andere door de kredietgever in het kader van de kredietovereenkomst aangeboden mogelijkheden
die niet in de vorige rubrieken zijn vermeld].
11. Overige rechten van de kredietnemer
(Indien van toepassing) U beschikt over [duur van de bedenktijd] na [tijdstip waarop de bedenktijd begint] om na te
denken over het aangaan van dit krediet. (In voorkomend geval) Nadat u van de kredietgever de ontwerpkredietover
eenkomst ontvangen heeft, kunt u tot het einde van [duur van de bedenktijd] besluiten niet op het aanbod in te gaan.
(Indien van toepassing) Gedurende een periode van [duur van de herroepingsperiode] na [tijdstip waarop de her
roepingsperiode begint] kan u uw recht op herroeping van de overeenkomst uitoefenen. [Voorwaarden] [Procedure
invullen]
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(Indien van toepassing) U kan uw recht op herroeping van de overeenkomst verliezen indien u in die periode een
onroerend goed koopt of verkoopt dat verband houdt met deze kredietovereenkomst.
(Indien van toepassing) Mocht u besluiten uw recht op herroeping [van de kredietovereenkomst] uit te oefenen,
controleert u dan of u gebonden blijft door uw andere [in rubriek 8 bedoelde] verplichtingen in verband met het
krediet [met inbegrip van de nevendiensten met betrekking tot het krediet].
12. Klachten
Als u een klacht hebt, neem dan contact op met [intern contactpunt of bron van informatie over de procedure
invullen].
(Indien van toepassing) Maximale tijd waarbinnen de klacht moet worden behandeld [periode]
(Indien van toepassing) [Indien wij de klacht niet naar tevredenheid intern hebben opgelost,] kan u ook contact
opnemen met: [naam van het bevoegde externe orgaan voor buitengerechtelijke klachten en beroepsmogelijkheden]
(Indien van toepassing) of kan u contact opnemen met FIN-NET voor nadere gegevens betreffende het gelijkwaardige
orgaan in uw land.
13. Niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen: gevolgen voor de kredietnemer
[Soorten niet-naleving]
[Financiële of juridische gevolgen]
Mocht u moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van uw [frequentie] betalingen, gelieve dan meteen contact met
ons op te nemen om naar mogelijke oplossingen te zoeken.
(Indien van toepassing) Als uiterste maatregel kan uw woning in beslag worden genomen als u uw betalingen niet
tijdig uitvoert.
(Indien van toepassing) 14. Aanvullende informatie
(Indien van toepassing) [Vermelding van de wetgeving die op de kredietovereenkomst van toepassing is].
(Indien de kredietnemer een andere taal dan die van het ESIS wil gebruiken) Informatie en contractvoorwaarden
worden verstrekt in het [taal]. Met uw instemming zullen wij voor de duur van de kredietovereenkomst communiceren
in het [taal/talen].
[Verklaring opnemen over het recht om een ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of aangeboden te krijgen]
15. Toezichthouder
Deze kredietgever staat onder toezicht van [naam (namen) en internetadres(sen) van de toezichthoudende autoriteit(en)]
(Indien van toepassing) Deze kredietbemiddelaar staat onder toezicht van [naam en internetadres van de toezicht
houdende autoriteit].

DEEL B
Instructies voor het invullen van het ESIS
Bij het invullen van het ESIS worden ten minste de volgende instructies in acht genomen. De lidstaten kunnen de
instructies voor het invullen van het ESIS evenwel uitwerken of nader specificeren.
Rubriek „Inleidende tekst”
1. De geldigheidsdatum wordt duidelijk geaccentueerd/gemarkeerd. In deze rubriek wordt onder de „geldigheidsdatum”
verstaan: de periode gedurende welke de in het ESIS opgenomen informatie, bijvoorbeeld de debetrentevoet, onge
wijzigd blijft en van toepassing zal zijn indien de kredietgever besluit het krediet binnen die periode toe te kennen.
Indien de vaststelling van de toepasselijke debetrentevoet en andere kosten afhankelijk is van de resultaten van de
verkoop van onderliggende schuldbewijzen, kunnen de uiteindelijke debetrentevoet en de overige kosten verschillen
van die welke aanvankelijk waren opgegeven. Alleen in deze omstandigheden, dient te worden bepaald dat de
geldigheidsdatum niet van toepassing is op de debetrentevoet en andere kosten door de woorden toe te voegen:
„afgezien van de rentevoet en andere kosten”.
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Rubriek „1. Kredietgever”
1. Naam, telefoonnummer en geografisch adres van de kredietgever hebben betrekking op de contactinformatie die de
consument voor toekomstige correspondentie kan gebruiken.
2. De informatie over het e-mailadres, fax, het internetadres en een contactpersoon/contactpunt is facultatief.
3. Indien de transactie op afstand wordt aangeboden, vermeldt de kredietgever overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn
2002/65/EG in voorkomend geval de naam en het geografisch adres van zijn vertegenwoordiger in de lidstaat waar de
consument zijn verblijfplaats heeft. De vermelding van het telefoonnummer, e-mailadres en internetadres van de
vertegenwoordiger van de kredietgever is facultatief.
4. Indien rubriek 2 niet van toepassing is, laat de kredietgever de consument, met gebruikmaking van de formulering in
deel A, weten of er adviesdiensten worden verstrekt en op welke basis.
(Indien van toepassing) Rubriek „2. Kredietbemiddelaar”
Indien de productinformatie door een kredietbemiddelaar aan de consument wordt verstrekt, neemt die bemiddelaar de
volgende informatie op:
1. Naam, telefoonnummer en geografisch adres van de kredietbemiddelaar hebben betrekking op de contactinformatie die
de consument voor toekomstige correspondentie kan gebruiken.
2. De informatie over het e-mailadres, fax, het internetadres en een contactpersoon/contactpunt is facultatief.
3. De kredietgever laat de consument, met gebruikmaking van de formulering van deel A, weten of er adviesdiensten
worden verleend en op welke basis.
4. Uitleg over de wijze waarop de kredietbemiddelaar wordt vergoed. Indien hij een commissieloon van een kredietgever
ontvangt, vermeldt hij het bedrag daarvan, alsook de naam van de kredietgever, indien deze verschillend is van de
naam in rubriek 1.
Rubriek „3. Hoofdkenmerken van het krediet”
1. In deze rubriek worden op een duidelijk wijze de hoofdkenmerken van het krediet toegelicht, met inbegrip van de
waarde en de valuta en de mogelijke, aan de debetrentevoet verbonden risico’s, met inbegrip van die als bedoeld in
punt 8, en de aflossingsstructuur.
2. Ingeval de valuta van het krediet verschilt van de nationale valuta van de consument, geeft de kredietgever aan dat de
consument een regelmatige waarschuwing zal ontvangen ten minste als de wisselkoers meer dan 20 % schommelt,
in voorkomend geval aangaande het recht om de valuta van de kredietovereenkomst om te zetten of met betrekking
tot de mogelijkheid om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden en elke andere regelingen die de consument
ter beschikking staan om diens blootstelling aan wisselkoersrisico te beperken. Indien een voorziening in de krediet
overeenkomst is opgenomen om het wisselkoersrisico te beperken, geeft de kredietgever het maximale bedrag aan,
welke de consument zou moeten terug te betalen. Indien er geen voorziening in de kredietovereenkomst is opge
nomen om het wisselkoersrisico, waaraan de consument is blootgesteld, te beperken tot fluctuaties daarvan binnen
een bandbreedte van minder dan 20 %, geeft de kredietgever een illustratie van het effect op de waarde van het
krediet van een daling met 20 % van de waarde van de nationale valuta van de consument ten opzichte van de
valuta waarin het krediet is gesteld.
3. De duur van het krediet wordt naargelang van de relevantie in jaren of maanden uitgedrukt. Indien de duur van het
krediet gedurende de looptijd van het contract kan variëren, licht de kredietgever toe wanneer en onder welke
voorwaarden dit kan geschieden. In het geval van een krediet voor onbepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een door een
zekerheid gedekte kredietkaart, dient de kredietgever dit feit duidelijk te vermelden.
4. Het soort krediet wordt duidelijk vermeld (bijvoorbeeld hypotheekkrediet, woonkrediet, door een zekerheid gedekte
kredietkaart). In de beschrijving van het soort krediet wordt duidelijk vermeld hoe het kapitaal en de rente gedurende
de looptijd van het krediet worden afgelost (d.w.z. de aflossingsstructuur), waarbij duidelijk wordt gespecificeerd of
de kredietovereenkomst een krediet met aflossing, een aflossingsvrij krediet, dan wel een mix van beide betreft.
5. Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is, wordt aan het einde van deze rubriek nadrukkelijk een
desbetreffende verklaring opgenomen, met gebruikmaking van de formulering in deel A.
6. In deze rubriek wordt uitgelegd of de debetrentevoet vast of variabel is en in voorkomend geval tijdens welke
perioden deze vast blijft, met welke frequentie herzieningen daarna kunnen plaatsvinden en of er voor de variatie
van de debetrentevoet grenzen zoals maximum- of minimumwaarden gelden.
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Toegelicht moet worden welke formule er wordt gebruikt voor de herziening van de debetrentevoet en van de
diverse componenten daarvan (bijvoorbeeld de referentierentevoet, de debetrentetoeslag). De kredietgever moet
aangeven, bijvoorbeeld op een internetadres, waar nadere informatie is te vinden over de in de formule gebruikte
indexen of percentages, bijvoorbeeld Euribor of de referentierentevoet van de centrale bank.
7. Indien verschillende debetrentevoeten in verschillende omstandigheden van toepassing zijn, wordt deze informatie
met betrekking tot alle toepasselijke rentevoeten verstrekt.
8. Het „totaal af te lossen bedrag” komt overeen met het totale, door de consument te betalen bedrag. Het moet wordt
opgevoerd als de som van het kredietbedrag en de totale kosten van het krediet voor de consument. Indien de
debetrentevoet niet vast is voor de duur van het contract, moet duidelijk worden vermeld dat dit bedrag illustratief is
en kan variëren, en in het bijzonder naargelang van de variatie in de debetrentevoet.
9. Indien het krediet gewaarborgd is door een hypotheek op het onroerend goed of door een andere vergelijkbare
zekerheid of door een recht verbonden aan onroerend goed, brengt de kredietgever dit onder de aandacht van de
consument. De kredietgever geeft in voorkomend geval de veronderstelde waarde van het onroerend goed dat, of de
zekerheid die, voor de opstelling van dit informatiebad wordt gebruikt.
10. De kredietgever vermeldt indien van toepassing een van de volgende gegevens:
a) het „maximaal beschikbaar kredietbedrag in verhouding tot de waarde van het onroerend goed”, dat de ratio van
de lening ten opzichte van de waarde weergeeft. Deze ratio gaat vergezeld van een voorbeeld in absolute termen
van het maximale kredietbedrag dat voor een bepaalde waarde van een onroerend goed kan worden opgenomen;
of
b) de „minimumwaarde van het onroerend goed dat de kredietgever eist om het geïllustreerde bedrag te lenen”.
11. Indien het krediet uit verschillende kredietcomponenten is samengesteld (bijvoorbeeld deels met vaste rentevoet,
deels met variabele rentevoet), komt dit tot uiting in de opgave van het soort krediet en wordt de vereiste informatie
voor elke component van het krediet verstrekt.
Rubriek „4. Rentevoet en andere kosten”
1. Wanneer naar „rentevoet” wordt verwezen, wordt of worden de debetrentevoet respectievelijk debetrentevoeten
bedoeld.
2. De debetrentevoet wordt als percentage uitgedrukt. Indien de debetrentevoet variabel is en op een referentierentevoet
is gebaseerd, kan de kredietgever de debetrentevoet vermelden door opgave van een referentierentevoet en percentage
van de risicotoeslag van de kredietgever. De kredietgever vermeldt evenwel de waarde van het referentiepercentage dat
geldt op de dag van uitgifte van het ESIS.
Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de informatie: a) de hypothesen die worden gebruikt voor de berekening
van het jaarlijkse kostenpercentage; b) in voorkomend geval, de toepasselijke maximum- en minimumwaarden en c)
een waarschuwing dat de variatie het feitelijke niveau van het jaarlijkse kostenpercentage kan beïnvloeden. Om de
aandacht van de consument te trekken, moet de waarschuwing, in een groter lettertype, nadrukkelijk in het hoofd
gedeelte van het ESIS worden opgenomen. De waarschuwing gaat gepaard met een illustratief voorbeeld betreffende
het jaarlijkse kostenpercentage. Als er een maximum op de debetrentevoet staat, wordt er in het voorbeeld van
uitgegaan dat de debetrentevoet bij de eerste gelegenheid stijgt tot het hoogste niveau waarin in de kredietover
eenkomst is voorzien. Als er geen maximum is, illustreert het voorbeeld het jaarlijkse kostenpercentage tegen de
hoogste debetrentevoet van ten minste de laatste 20 jaar, of als de onderliggende gegevens voor de berekening van de
debetrente beschikbaar zijn voor een periode van minder dan 20 jaar, de langste periode waarvoor die gegevens
beschikbaar zijn, gebaseerd op de hoogste waarde van een externe referentierentevoet die in voorkomend geval is
gebruikt voor de berekening van de debetrente, of de hoogste waarde van een door een bevoegde autoriteit of de EBA
gespecificeerde benchmarkrentevoet ingeval de kredietgever geen externe referentierentevoet gebruikt. Die vereiste
geldt niet voor kredietovereenkomsten indien de debetrentevoet voor een materiële initiële periode van verscheidene
jaren wordt vastgesteld en vervolgens voor een verdere periode kan worden vastgesteld na onderhandelingen tussen
de kredietgever en de consument. Voor kredietovereenkomsten waarbij de debetrentevoet voor een materiële initiële
periode van verscheidene jaren wordt vastgesteld en vervolgens voor een verdere periode kan worden vastgesteld na
onderhandelingen tussen de kredietgever en de consument, bevat de informatie een waarschuwing dat het jaarlijkse
kostenpercentage op basis van de debetrentevoet voor de initiële periode wordt berekend. De waarschuwing gaat
vergezeld van een aanvullend, illustratief jaarlijkse kostenpercentage dat is berekend overeenkomstig artikel 17, lid 4.
Indien kredieten uit verschillende componenten zijn samengesteld (bv. deels met vaste rentevoet, deels met variabele
rentevoet), wordt de informatie voor elke component van het krediet verstrekt.
3. In de rubriek „andere onderdelen van het jaarlijkse kostenpercentage” moeten alle overige in het jaarlijkse kosten
percentage opgenomen kosten worden vermeld, met inbegrip van eenmalige kosten, zoals administratiekosten, en
periodieke kosten, zoals jaarlijkse administratiekosten. De kredietgever specificeert alle kosten per categorie (eenmalig
te betalen kosten, regelmatig te betalen kosten die in de afbetalingstermijn zijn opgenomen, regelmatig te betalen
kosten die niet in de afbetalingstermijnen zijn opgenomen), met vermelding van het bedrag, aan wie ze moeten
worden betaald en wanneer. Kosten die zijn ontstaan door inbreuken op de contractuele verplichtingen hoeven niet te
worden vermeld. Indien het bedrag niet bekend is, geeft de kredietgever zo mogelijk een indicatie van het bedrag of
vermeldt hij hoe het bedrag zal worden berekend en dat het opgevoerde bedrag slechts indicatief is. Indien bepaalde
kosten geen deel uitmaken van het jaarlijkse kostenpercentage, omdat zij de kredietgever onbekend zijn, wordt dit
duidelijk vermeld.
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Indien de consument de kredietgever geïnformeerd heeft over één of meer componenten van het door hem verkozen
krediet, zoals de duur van de kredietovereenkomst en het totale kredietbedrag, gebruikt de kredietgever waar mogelijk
deze componenten; indien een kredietovereenkomst verschillende mogelijkheden van kredietopneming met verschil
lende kosten of debetrentevoeten biedt en de kredietgever gebruikmaakt van de hypothesen vermeld in deel II van
bijlage I, moet hij vermelden dat andere kredietopnemingsmechanismen voor dat soort kredietovereenkomst kunnen
leiden tot een hoger jaarlijkse kostenpercentage. Indien de kredietopnemingsvoorwaarden worden gebruikt voor de
berekening van het jaarlijkse kostenpercentage, accentueert de kredietgever de kosten die aan andere kredietopne
mingsmechanismen zijn verbonden, welke niet noodzakelijk de mechanismen zijn aan de hand waarvan het jaarlijkse
kostenpercentage wordt berekend.
4. Indien een vergoeding moet worden betaald voor de registratie van de hypotheek of een vergelijkbare zekerheid,
wordt die in deze rubriek bekendgemaakt, samen met het bedrag, indien bekend, of als dat niet mogelijk is, de basis
voor het bepalen van het bedrag. Indien de vergoedingen bekend zijn en in het jaarlijkse kostenpercentage zijn vervat,
worden het bestaan en het bedrag van de vergoeding opgenomen onder „Kosten die eenmalig moeten worden
betaald”. Indien de vergoedingen de kredietgever niet bekend zijn en bijgevolg niet in het jaarlijkse kostenpercentage
vervat zijn, moet het bestaan van de vergoeding duidelijk worden vermeld in de lijst van kosten die de kredietgever
niet bekend zijn. Hoe dan ook moet de standaardformulering van deel A worden gebruikt onder de passende rubriek.
Rubriek „5. Frequentie en aantal betalingen”
1. Indien betalingen regelmatig moeten worden verricht, wordt de frequentie daarvan aangegeven (bijvoorbeeld maan
delijks). Ingeval de frequentie van de betalingen onregelmatig is, wordt dit duidelijk aan de consument uitgelegd.
2. Het aangegeven aantal betalingen bestrijkt de hele duur van het krediet.
Rubriek „6. Bedrag van iedere afbetalingstermijn”
1. De valuta van het krediet en de valuta van de afbetalingstermijnen worden duidelijk aangegeven.
2. Indien het bedrag van de afbetalingstermijnen gedurende de looptijd van het krediet kan veranderen, specificeert de
kredietgever tijdens welke periode het aanvangsbedrag van de afbetalingstermijnen ongewijzigd blijft en wanneer, en
met welke frequentie, dit vervolgens kan veranderen.
3. Indien het krediet geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is, wordt aan het einde van deze rubriek, met gebruikmaking van
de formulering in deel A, een duidelijke, daartoe strekkende verklaring opgenomen.
Indien de consument wordt verplicht om een gekoppeld spaarproduct te kopen als voorwaarde voor het toekennen
van een door een hypotheek of vergelijkbare zekerheid gedekt aflossingsvrij krediet, worden het bedrag en de
frequentie van elke, voor dit product te verrichten betaling vermeld.
4. Indien de debetrentevoet variabel is, omvat de informatie een verklaring ter zake, waarbij gebruik wordt gemaakt van
de formulering van deel A en welke een illustratie van een maximaal termijnbedrag bevat. Indien er een limiet is, laat
de illustratie de termijnbedragen zien als de debetrentevoet tot het niveau van de limiet stijgt. Als er geen limiet is,
illustreert het ongunstigste scenario het niveau van de termijnen tegen de hoogste debetrentevoet van de laatste 20
jaar, of als de onderliggende gegevens voor de berekening van de debetrentevoet beschikbaar zijn voor een periode
van minder dan 20 jaar, de langste periode waarvoor die gegevens beschikbaar zijn, gebaseerd op de hoogste waarde
van alle externe referentierentevoeten die in voorkomend geval zijn gebruikt voor de berekening van de debetrente
voet, of de hoogste waarde van een door een bevoegde autoriteit of de EBA gespecificeerde benchmarkrentevoet
ingeval de kredietgever geen externe referentierentevoet gebruikt. De vereiste om een illustratief voorbeeld te geven,
geldt niet voor kredietovereenkomsten waarbij de debetrentevoet voor een wezenlijke aanvangsperiode van een aantal
jaren vastligt en vervolgens voor een nadere periode kan worden vastgezet na onderhandelingen tussen de krediet
gever en de consument. Indien het krediet uit verschillende kredietcomponenten is samengesteld (bijvoorbeeld deels
met vaste rentevoet, deels met variabele rentevoet), wordt de informatie voor elke component van het krediet en voor
het totaalbedrag verstrekt.
5. (Indien van toepassing) Indien de valuta van het krediet verschilt van de nationale valuta van de consument of indien
het krediet gekoppeld is aan een valuta die verschilt van de nationale valuta van de consument, geeft de kredietgever,
met gebruikmaking van de formulering in deel A ook een rekenkundig voorbeeld die duidelijk laat zien hoe ver
anderingen in de betrokken wisselkoers de termijnbedragen kunnen beïnvloeden. Dat voorbeeld wordt gebaseerd op
een vermindering met 20 % van de waarde van de nationale valuta van de consument, gecombineerd met een
uitdrukkelijke verklaring dat de afbetalingstermijnen kunnen stijgen met meer dan het in dit voorbeeld veronderstelde
bedrag. Indien er een limiet is die de stijging begrenst tot een lager bedrag dan 20 %, wordt in plaats daarvan de
maximale waarde van de betalingen in de valuta van de consument opgegeven en wordt de verklaring over mogelijke
verdere stijgingen weggelaten.
6. Indien het krediet een volledig of gedeeltelijk variabelrentend krediet betreft en punt 3 van toepassing is, wordt de
illustratie in punt 3 gegeven aan de hand van het in punt 1 bedoelde termijnbedrag.
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7. Indien de valuta gebruikt voor het betalen van de termijnen, verschilt van de valuta van het krediet of indien het in de
nationale valuta van de consument uitgedrukte bedrag van elke termijn afhankelijk is van het dienovereenkomstige
bedrag in een andere valuta, wordt in deze rubriek aangegeven op welke datum de toepasselijke wisselkoers is
berekend en hetzij de wisselkoers hetzij de basis waarop deze zal worden berekend en de frequentie van de aan
passing daarvan. In voorkomend geval wordt daarbij onder meer de naam vermeld van de instelling die de rentevoet
publiceert.
8. Indien het krediet een krediet met uitgestelde rentebetaling betreft, waarbij de verschuldigde rente niet volledig door
middel van de afbetalingstermijnen wordt terugbetaald en wordt toegevoegd aan het totale door de consument te
betalen uitstaande kredietbedrag, wordt een toelichting gegeven over: hoe en wanneer de uitgestelde rente als geld
bedrag bij de lening wordt geteld; en wat de gevolgen voor de consument zijn met betrekking tot de restschuld.
Rubriek „7. Illustratieve aflossingstabel”
1. Deze rubriek wordt opgenomen indien het krediet een krediet met uitgestelde rentebetaling betreft, waarbij de
verschuldigde rente niet volledig door middel van afbetalingstermijnen wordt terugbetaald en wordt toegevoegd
aan het totale uitstaande kredietbedrag of waarbij de debetrentevoet wordt vastgesteld voor de duur van de krediet
overeenkomst. De lidstaten kunnen erin voorzien dat de illustratieve aflossingstabel ook in andere gevallen verplicht
wordt gesteld.
Indien de consument het recht heeft een herziene aflossingstabel te ontvangen, wordt dit samen met de voorwaarden
waaronder de kredietnemer dat recht heeft, vermeld.
2. De lidstaten kunnen eisen dat de kredietgever, indien de debetrentevoet gedurende de looptijd van het krediet kan
variëren, aangeeft tijdens welke periode deze aanvankelijke debetrentevoet ongewijzigd blijft.
3. De in deze rubriek op te nemen tabel bevat de volgende kolommen: „aflossingsschema” (bijvoorbeeld maand 1,
maand 2, maand 3), „bedrag van de afbetalingstermijn”, „per afbetalingstermijn te betalen rente”, „andere in de
afbetalingstermijn begrepen kosten (in voorkomend geval)”, „afgelost kapitaal per afbetalingstermijn” en „uitstaand
kapitaal na elke afbetalingstermijn”.
4. Voor het eerste aflossingsjaar wordt de informatie gegeven voor elke afbetalingstermijn en wordt aan het einde van
dat eerste jaar voor elk van de kolommen een subtotaal vermeld. Voor de daaropvolgende jaren kan de precisering op
jaarbasis worden gegeven. Aan het einde van de tabel wordt een rij met het algemene totaal toegevoegd, die de totale
bedragen voor elke kolom weergeeft. De totale door de consument te betalen kosten van het krediet (dat wil zeggen
de totale som van de kolom „bedrag van de afbetalingstermijn”) wordt duidelijk als zodanig benadrukt en gepresen
teerd.
5. Indien de debetrentevoet voor herziening vatbaar is en het bedrag van de afbetalingstermijn en na elke herziening
onbekend is, mag de kredietgever voor de hele duur van het krediet in de aflossingstabel hetzelfde bedrag van de
afbetalingstermijn vermelden. In een dergelijk geval attendeert de kredietgever de consument hierop door de bekende
bedragen visueel van de hypothetische bedragen te onderscheiden (bv. door middel van een verschillend lettertype,
randen of schaduw). Voorts wordt in een duidelijk leesbare tekst uitgelegd tijdens welke perioden de in de tabel
vermelde bedragen kunnen variëren en waarom.
Rubriek „8. Aanvullende verplichtingen”
1. De kredietgever verwijst in deze rubriek naar verplichtingen zoals de verplichting het onroerend goed te verzekeren,
een levensverzekering af te sluiten, een salaris te laten uitbetalen op een rekening bij de kredietgever of een ander
product of andere dienst aan te schaffen. Voor elke verplichting specificeert de kredietgever ten aanzien van wie en
tegen wanneer de verplichting moet zijn nagekomen.
2. De kredietgever vermeldt de duur van de verplichting, bijvoorbeeld tot het eind van de kredietovereenkomst. De
kredietgever vermeldt voor elke verplichting de door de consument te betalen kosten, die niet in het jaarlijkse
kostenpercentage zijn begrepen.
3. De kredietgever vermeldt of de consument enigerlei nevendiensten nodig heeft om onder de gestelde voorwaarden een
krediet te kunnen krijgen en, zo ja, of de consument verplicht is deze bij de voorkeursleverancier van de kredietnemer
te betrekken dan wel bij een dienstverstrekker naar keuze van de consument kunnen worden betrokken. Indien aan
die mogelijkheid de voorwaarde is verbonden dat de nevendiensten aan bepaalde minimale kenmerken voldoen,
worden die kenmerken in deze rubriek beschreven.
Indien de kredietovereenkomst aan andere producten is gekoppeld, vermeldt de kredietgever de voornaamste ken
merken van die andere producten en geeft hij duidelijk aan of de consument het recht heeft de kredietovereenkomst
of de gebundelde producten afzonderlijk op te zeggen, onder welke voorwaarden dat het geval is en welke implicaties
daaraan zijn verbonden en, in voorkomend geval, wat de mogelijke gevolgen zijn van het opzeggen van de in
samenhang met de kredietovereenkomst vereiste nevendiensten.
Rubriek „9. Vervroegde aflossing”
1. De kredietgever geeft aan onder welke voorwaarden de consument het krediet geheel of ten dele vervroegd kan
aflossen.
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2. In deze rubriek over de uitstapkosten attendeert de kredietgever de consument op alle uitstapkosten of andere kosten
die bij vervroegde aflossing ter vergoeding aan de kredietgever moeten worden betaald en vermeldt hij indien mogelijk
het bedrag daarvan. Indien het bedrag van de vergoeding van verschillende factoren afhangt, zoals het afgeloste bedrag
of de op het ogenblik van de vervroegde aflossing geldende debetrentevoet, geeft de kredietgever aan op welke manier
de vergoeding zal worden berekend en vermeldt hij hoeveel de vergoeding ten hoogste kan bedragen, of geeft hij,
indien dat niet mogelijk is, een illustratief voorbeeld om de consument duidelijk te maken hoeveel de vergoeding in
verschillende mogelijke scenario’s zou bedragen.
Rubriek „10. Flexibele kenmerken”
1. Indien van toepassing, geeft de kredietgever aan dat de mogelijkheid bestaat het krediet aan een andere kredietgever of
op een ander onroerend goed over te dragen en vermeldt hij de ter zake geldende voorwaarden.
2. (Indien van toepassing) Aanvullende kenmerken: indien het product een of meer van de in punt 5 bedoelde
kenmerken omvat, moeten deze kenmerken in deze rubriek worden vermeld en worden voorzien van een korte
toelichting omtrent de omstandigheden waarin de consument van het kenmerk gebruik kan maken; eventuele voor
waarden die aan het kenmerk zijn verbonden; de vraag of de consument, indien het kenmerk deel uitmaakt van de
door een hypotheek of gelijkwaardige zekerheid gedekte krediet, wettelijke of andere beschermingsvoorzieningen
kwijtraakt die doorgaans aan dat kenmerk zijn verbonden; en de onderneming die het kenmerk aanbiedt (indien
deze niet dezelfde is als de kredietgever).
3. Indien het kenmerk een aanvullend krediet omvat, moet in deze rubriek het volgende voor de consument worden
toegelicht: het totale kredietbedrag (met inbegrip van het door de hypotheek of vergelijkbare zekerheid gedekte
krediet); of het aanvullende krediet al dan niet door een zekerheid is gewaarborgd; de toepasselijke debetrentevoeten;
en of het gereglementeerd is. Het bedrag van dat aanvullende krediet wordt opgenomen in de oorspronkelijke
kredietwaardigheidsbeoordeling; als dat niet het geval is, wordt in deze rubriek duidelijk gemaakt dat de beschik
baarheid van het aanvullende bedrag afhankelijk is van een verdere beoordeling van het vermogen van de consument
om het krediet af te lossen.
4. Indien het kenmerk een spaarinstrument omvat, moet de toepasselijke rentevoet worden vermeld.
5. Mogelijke aanvullende kenmerken zijn: „Overbetaling/Onderbetaling” [meer of minder betalen dan de afbetalings
termijn die doorgaans door de aflossingsstructuur wordt vereist]; „Aflossingsvrije perioden” [perioden waarin de
consument geen betalingen moet verrichten]; „Teruglenen” [mogelijkheid voor de consument om reeds opgenomen
en afgeloste middelen opnieuw te lenen]; „Aanvullende kredietopname waarvoor geen nieuwe toestemming vereist is”;
„Aanvullende gewaarborgde of niet-gewaarborgde kredietopname” [overeenkomstig punt 3 hierboven]; „Creditcard”;
„Gekoppelde lopende rekening”; en „Gekoppelde spaarrekening”.
6. De kredietgever kan daarvan eventuele andere kenmerken deel laten uitmaken die door de kredietgever als onderdeel
van de kredietovereenkomst worden aangeboden maar niet in eerdere rubrieken zijn vermeld.
Rubriek „11. Overige rechten van de kredietnemer”
1. De kredietgever licht de rechten op bijvoorbeeld herroeping of bedenktijd toe, en ook indien van toepassing andere
rechten zoals overdraagbaarheid (inclusief subrogatie) als die voorzien zijn, specificeert de voorwaarden die op dit
recht of deze rechten van toepassing zijn, de procedure die de consument moet volgen om dit recht of deze rechten
uit te oefenen, alsook gegevens zoals onder meer het adres waarnaar de kennisgeving van herroeping moet worden
gestuurd en (indien van toepassing) de daaraan verbonden vergoedingen.
2. Indien de consumenten beschikken over bedenktijd of een recht op herroeping, wordt dit duidelijk vermeld.
3. Indien de transactie op afstand wordt aangeboden, wordt de consument overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn
2002/65/EG ervan in kennis gesteld of hij al dan niet over een recht op herroeping beschikt.
Rubriek „12. Klachten”
1. In deze rubriek wordt het interne contactpunt [naam van de desbetreffende afdeling] vermeld, alsook de manier
waarop daarmee contact kan worden opgenomen voor het indienen van een klacht [geografisch adres] of [telefoon
nummer] of [contactpersoon]: [contactgegevens] en een verwijzing naar de klachtenprocedure op de desbetreffende
pagina van een website of soortgelijke informatiebron.
2. De naam van het bevoegde externe orgaan wordt voor buitengerechtelijke klachten en beroepsmogelijkheden vermeld,
en indien het gebruik van de interne klachtenprocedure een absolute voorwaarde is voor toegang tot dat orgaan,
wordt dat aangegeven met gebruikmaking van de formulering in deel A.
3. In het geval van kredietovereenkomsten met een consument die zijn woonplaats in een andere lidstaat heeft, verwijst
de kredietgever naar FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/).
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Rubriek „13. Niet-naleving van de aan het krediet verbonden verplichtingen: gevolgen voor de kredietnemer”
1. Indien de niet-naleving door de consument van aan het krediet verbonden verplichtingen financiële of juridische
gevolgen kan hebben voor de consument, beschrijft de kredietgever in deze rubriek de voornaamste verschillende
gevallen (bijvoorbeeld laattijdige betalingen/wanbetaling, niet nakomen van de in rubriek 8 „Aanvullende verplich
tingen” genoemde verplichtingen) en vermeldt hij waar nadere informatie kan worden verkregen.
2. Voor elk van deze gevallen specificeert de kredietgever in duidelijke, gemakkelijk te begrijpen bewoordingen de boeten
of gevolgen waarin deze kunnen resulteren. Ernstige gevolgen worden benadrukt.
3. Indien het onroerend goed dat als zekerstelling voor het krediet wordt gebruikt, kan overgaan op of kan worden
overgedragen aan de kredietgever als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, wordt in deze rubriek een
desbetreffende verklaring opgenomen met gebruikmaking van de formulering in deel A.
Rubriek „14. Aanvullende gegevens”
1. In geval van verkoop op afstand bevat deze rubriek een clausule inzake het op de kredietovereenkomst van toepassing
zijnde recht of de bevoegde rechter.
2. Indien de kredietgever tijdens de looptijd van de overeenkomst in een andere taal met de consument wil communi
ceren dan de taal van het ESIS, moet dat ook worden aangegeven en moet de communicatietaal worden vermeld. Dit
laat artikel 3, lid 1, punt 3, onder g), van Richtlijn 2002/65/EG onverlet.
3. De kredietgever of kredietbemiddelaar vermeldt het recht van de consument om ten minste zodra een voor de
kredietgever bindend aanbod is gedaan, een afschrift van de ontwerpkredietovereenkomst verstrekt of aangeboden
te krijgen, naargelang van het geval.
Rubriek „15. Toezichthouder”
1. Vermeld moet worden welke de betrokken autoriteit of autoriteiten zijn die zijn belast met het toezicht op de
precontractuele fase van de kredietverlening.

28.2.2014

28.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE III
MINIMALE KENNIS- EN BEKWAAMHEIDSVEREISTEN
1. De minimale kennis- en bekwaamheidsvereisten voor de personeelsleden van kredietgevers, kredietbemiddelaars en
aangestelde vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 9 en voor personen die betrokken zijn bij het management van
kredietbemiddelaars of aangestelde vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 29, lid 2, onder c), en artikel 31, lid 2,
moeten het volgende omvatten:
a) adequate kennis van kredietproducten binnen de werkingssfeer van artikel 3 en de nevendiensten die veelal samen
met die producten worden aangeboden;
b) adequate kennis van de wetten met betrekking tot kredietovereenkomsten voor consumenten, in het bijzonder
betreffende consumentenbescherming;
c) adequate kennis van en inzicht in de procedures voor het verwerven van het onroerend goed;
d) adequate kennis op het gebied van de waardebepaling van zekerheden;
e) adequate kennis van de organisatie en de werking van kadastrale registers;
f) adequate kennis van de markt in de desbetreffende lidstaten;
g) adequate kennis van normen van bedrijfsethiek;
h) adequate kennis van de procedure van beoordeling van de kredietwaardigheid van een consument of in voor
komend geval de nodige bekwaamheid in het beoordelen van de kredietwaardigheid van consumenten;
i) adequate financiële en economische bekwaamheid.
2. Bij het vaststellen van de minimale kennis- en bevoegdheidsvereisten kunnen de lidstaten differentiëren tussen de
niveaus en typen vereisten voor de personeelsleden van kredietgevers, de personeelsleden van kredietbemiddelaars of
aangestelde vertegenwoordigers en het management van kredietbemiddelaars of aangestelde vertegenwoordigers.
3. De lidstaten bepalen het adequate niveau van kennis en bekwaamheid op basis van
a) beroepskwalificaties, zoals diploma’s, certificaten, gevolgde beroepsopleidingen en bekwaamheidstoetsen; of
b) beroepservaring, die kan worden gedefinieerd in de vorm van een minimumaantal jaren beroepsuitoefening op
gebieden die verband houden met de creatie, de distributie en de verkoop van kredietproducten en kredietbe
middeling.
Na 21 maart 2019 mag de vaststelling van een adequaat niveau van kennis en bekwaamheid niet alleen gebaseerd
worden op de methoden die zijn opgenomen in de eerste alinea, onder b).
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