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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden
(COM(2018)0135 – C9-0115/2018 – 2018/0063A(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018) 0135),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 53 en 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C8-0115/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 20 november 20181,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20182,

– gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 oktober 2019 om de 
Commissie economische en monetaire zaken toe te staan het bovenvermelde voorstel 
van de Commissie te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke 
wetgevingsverslagen op te stellen,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel 0

1 PB C 444 van 10.12.2018, blz. 15.
2 PB C 367 van 10.10.2018, blz. 43.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

inzake kredietservicers, kredietkopers en 
de uitwinning van zekerheden

inzake kredietservicers en kredietkopers

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de voltooiing van de 
bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 

(2) Een geïntegreerd financieel stelsel 
zal de EMU beter bestand maken tegen 
negatieve schokken door 
grensoverschrijdende particuliere 
risicodeling te vergemakkelijken, en zal 
tegelijkertijd de behoefte aan publieke 
risicodeling verminderen. Om deze 
doelstellingen te bereiken, moet de Unie nu 
de bankenunie voltooien en de 
kapitaalmarktenunie (KMU) verder 
ontwikkelen. Het aanpakken van de hoge 
niveaus van NPL’s en de mogelijke 
toekomstige opeenhoping ervan is 
essentieel voor de versterking van de 
bankenunie, aangezien het cruciaal is voor 
de waarborging van de concurrentie in de 
banksector, het behoud van de financiële 
stabiliteit en het stimuleren van 
kredietverlening met het oog op het 
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scheppen van banen en groei in de Unie. scheppen van banen en groei in de Unie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan voor de aanpak van niet-
renderende leningen in Europa“25 diverse 
instellingen opgeroepen passende 
maatregelen te nemen om het grote aantal 
NPL’s in de Unie verder aan te pakken. 
Het actieplan ontvouwt een brede aanpak 
die gericht is op een combinatie van elkaar 
aanvullende beleidsmaatregelen op vier 
gebieden: i) bankentoezicht en -regulering, 
ii) hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, waarin 
werd gepleit voor een uitgebreid pakket 
maatregelen om NPL’s in de Unie aan te 
pakken.

(3) In juli 2017 heeft de Raad in zijn 
“Actieplan inzake niet-renderende leningen 
in Europa“25 diverse instellingen 
opgeroepen passende maatregelen te 
nemen om het grote aantal NPL’s in de 
Unie verder aan te pakken en de mogelijke 
opeenhoping ervan in de toekomst te 
voorkomen. Het actieplan ontvouwt een 
brede aanpak die gericht is op een 
combinatie van elkaar aanvullende 
beleidsmaatregelen op vier gebieden: i) 
bankentoezicht en -regulering, ii) 
hervorming van de kaders voor 
herstructurering, insolventie en 
schuldinvordering, iii) ontwikkeling van 
secundaire markten voor noodlijdende 
activa, en iv) bevordering van de 
herstructurering van het bankstelsel. 
Maatregelen op deze gebieden moeten 
worden genomen op nationaal niveau en, 
waar passend, op het niveau van de Unie. 
De Commissie heeft een soortgelijk 
voornemen aangekondigd in haar 
“Mededeling over de voltooiing van de 
bankenunie” van 11 oktober 201726, 
waarin werd gepleit voor een uitgebreid 
pakket maatregelen om NPL’s in de Unie 
aan te pakken.

__________________ __________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/pdf.

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 

26 Mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Europese Centrale Bank, het 
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Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over de 
voltooiing van de bankenunie, COM(2017) 
592 final van 11.10.2017.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
uitwinningsmechanismen voor gedekte 
leningen kredietinstellingen in staat stellen 
de naleving van NPL’s af te dwingen, 
onder voorbehoud van passende 
waarborgen voor kredietnemers. Mochten 
de NPL-volumes desondanks te hoog 
worden – zoals momenteel bij sommige 
kredietinstellingen en in sommige 
lidstaten het geval is – dan zouden 
kredietinstellingen ze op efficiënte, 
concurrerende en transparante secundaire 
markten aan andere marktdeelnemers 
moeten kunnen verkopen. De bevoegde 
autoriteiten van kredietinstellingen zullen 
hen daarbij begeleiden op basis van hun 
bestaande bankspecifieke, zogenaamde 
pijler 2-bevoegdheden krachtens 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad27. 
Wanneer NPL’s een aanzienlijk en 
algemeen probleem worden, kunnen 
lidstaten nationale vermogensbeheerders 
instellen of andere alternatieve maatregelen 
treffen in het kader van de huidige 

(5) Het zal voor kredietinstellingen 
verplicht zijn voldoende middelen te 
reserveren wanneer nieuwe leningen niet-
renderend worden, waarmee passende 
stimulansen moeten worden gecreëerd om 
NPL’s vroegtijdig aan te pakken en een te 
grote opeenhoping van NPL’s te 
vermijden. Wanneer leningen niet-
renderend worden, zouden efficiëntere 
uitwinningsmechanismen voor gedekte 
leningen kredietinstellingen in staat stellen 
de naleving van NPL’s af te dwingen, 
onder voorbehoud van passende 
waarborgen voor kredietnemers. Mochten 
de NPL-volumes desondanks te hoog 
worden, dan zouden kredietinstellingen ze 
op efficiënte, concurrerende en 
transparante secundaire markten aan 
andere marktdeelnemers moeten kunnen 
verkopen. De bevoegde autoriteiten van 
kredietinstellingen zullen hen daarbij 
begeleiden op basis van hun bestaande 
bankspecifieke, zogenaamde pijler 2-
bevoegdheden krachtens Verordening (EU) 
nr. 575/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad27. Wanneer NPL’s een 
aanzienlijk en algemeen probleem worden, 
kunnen lidstaten nationale 
vermogensbeheerders instellen of andere 
alternatieve maatregelen treffen in het 
kader van de huidige staatssteun- en 
bankafwikkelingsregels.
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staatssteun- en bankafwikkelingsregels.

__________________ __________________
27 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB 
L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

27 Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB 
L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze richtlijn zou 
kredietinstellingen in staat moeten stellen 
leningen beter aan te pakken zodra deze 
niet-renderend worden, door de 
voorwaarden te verbeteren voor het 
uitwinnen van de ter dekking van het 
krediet gestelde zekerheden of voor het 
verkopen van het krediet aan derden. De 
invoering van versnelde uitwinning van 
zekerheden als een snel mechanisme voor 
de inning van zekerheidswaarde de kosten 
voor de afwikkeling van NPL’s 
verminderen en bijgevolg voor 
kredietinstellingen en NPL-kopers een 
hulpmiddel zijn bij het innen van waarde. 
Wanneer kredietinstellingen worden 
geconfronteerd met een grote opeenhoping 
van NPL’s en niet over het personeel of de 
deskundigheid beschikken om deze naar 
behoren te servicen, zou een haalbare 
oplossing bestaan in de uitbesteding van de 
servicing van deze leningen aan een 
gespecialiseerde kredietservicer of de 
overdracht van de kredietovereenkomst aan 
een kredietkoper met de nodige 
risicobereidheid en deskundigheid om deze 
te beheren.

(6) Deze richtlijn zou 
kredietinstellingen in staat moeten stellen 
leningen beter aan te pakken zodra deze 
niet-renderend worden, door de 
voorwaarden te verbeteren voor het 
verkopen van het krediet aan derden. 
Wanneer kredietinstellingen worden 
geconfronteerd met een grote opeenhoping 
van NPL’s en niet over het personeel of de 
deskundigheid beschikken om deze naar 
behoren te servicen, zou een haalbare 
oplossing bestaan in de uitbesteding van de 
servicing van deze leningen aan een 
gespecialiseerde kredietservicer of de 
overdracht van de kredietovereenkomst aan 
een kredietkoper met de nodige 
risicobereidheid en deskundigheid om deze 
te beheren.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De twee oplossingen voor 
kredietinstellingen om NPL’s aan te 
pakken waarin deze richtlijn voorziet, 
versterken elkaar. De kortere 
uitwinningstermijn en de hogere 
inningspercentages die bij versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden te verwachten zijn, verhogen 
de waarde van een NPL. Hierdoor stijgen 
de biedprijzen bij NPL-transacties. Voorts 
zal het minder ingewikkeld zijn NPL’s te 
verkopen wanneer ze door een zekerheid 
gedekt zijn. De reden hiervoor is dat het 
eenvoudiger is om op een secundaire 
markt een gedekte NPL te beprijzen dan 
een ongedekte NPL, omdat de waarde van 
de zekerheid een minimumwaarde voor 
een NPL bepaalt. Met een meer liquide en 
beter functionerende secundaire markt 
voor NPL’s waar beleggers meer 
belangstelling voor NPL’s met een 
versnelde uitwinningsmogelijkheid 
zouden tonen, zouden kredietinstellingen 
meer worden gestimuleerd om bij het 
verstrekken van nieuwe leningen te 
voorzien in versnelde buitengerechtelijke 
uitwinning van zekerheden. De door deze 
richtlijn bereikte harmonisatie zou 
bovendien de ontwikkeling van pan-
Europese NPL-beleggers bevorderen, 

Schrappen



PR\1193984NL.docx 11/118 PE644.827v01-00

NL

waardoor de marktliquiditeit verder zou 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Hoewel in het openbare debat 
gewoonlijk de termen “leningen” en 
“banken” worden gebruikt, worden hierna 
de preciezere juridische termen “krediet” 
of “kredietovereenkomst” en 
“kredietinstelling” gebruikt. Tenzij anders 
vermeld, omvatten de termen “bank” en 
“kredietinstelling” ook hun 
dochterondernemingen.

(8) Hoewel in het openbare debat 
gewoonlijk de termen “leningen” en 
“banken” worden gebruikt, worden hierna 
de preciezere juridische termen “krediet” 
of “kredietovereenkomst” en 
“kredietinstelling” gebruikt. Bovendien 
heeft de richtlijn betrekking op zowel de 
rechten van een kredietgever krachtens 
een kredietovereenkomst als op de 
kredietovereenkomst zelf.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De beperkte deelname van niet-
kredietinstellingen heeft geleid tot geringe 
vraag, zwakke concurrentie en lage 
biedprijzen voor portefeuilles van 
kredietovereenkomsten op secundaire 

(11) De beperkte deelname van niet-
kredietinstellingen heeft geleid tot geringe 
vraag, zwakke concurrentie en lage 
biedprijzen voor portefeuilles van 
kredietovereenkomsten op secundaire 
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markten, hetgeen kredietinstellingen 
ontmoedigt om niet-renderende 
kredietovereenkomsten te verkopen. De 
ontwikkeling van markten voor door 
kredietinstellingen verleende kredieten die 
aan niet-kredietinstellingen worden 
verkocht, heeft dus een duidelijke 
Uniedimensie. Enerzijds moet het mogelijk 
zijn voor kredietinstellingen om niet-
renderende of zelfs renderende 
kredietovereenkomsten in de gehele Unie 
op efficiënte, concurrerende en 
transparante secundaire markten te 
verkopen. Anderzijds maken de voltooiing 
van de bankenunie en de 
kapitaalmarktenunie het noodzakelijk op te 
treden om de opeenhoping van niet-
renderende kredietovereenkomsten op de 
balans van kredietinstellingen te 
voorkomen, zodat zij hun rol bij de 
financiering van de economie kunnen 
blijven vervullen.

markten, hetgeen kredietinstellingen 
ontmoedigt om niet-renderende 
kredietovereenkomsten te verkopen. De 
ontwikkeling van markten voor door 
kredietinstellingen verleende kredieten die 
aan niet-kredietinstellingen worden 
verkocht, heeft dus een duidelijke 
Uniedimensie. Enerzijds moet het mogelijk 
zijn voor kredietinstellingen om niet-
renderende kredietovereenkomsten in de 
gehele Unie op efficiënte, concurrerende 
en transparante secundaire markten te 
verkopen. Anderzijds maken de voltooiing 
van de bankenunie en de 
kapitaalmarktenunie het noodzakelijk op te 
treden om de opeenhoping van niet-
renderende kredietovereenkomsten op de 
balans van kredietinstellingen te 
voorkomen, zodat zij hun rol bij de 
financiering van de economie kunnen 
blijven vervullen. Deze richtlijn heeft 
daarom alleen in het geval waarin een 
kredietovereenkomst is aangemerkt als 
niet renderend betrekking op 
kredietkopers wanneer zij deze 
kredietovereenkomst verwerven in het 
kader van de uitoefening van hun 
handels- bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Niet-renderend krediet dat 
oorspronkelijk door kredietinstellingen is 
verleend, kan tijdens de servicing van het 
krediet renderend worden. In dat geval 
mogen kredietservicers hun activiteiten op 
grond van hun vergunning voortzetten.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Hoewel kredietservicers hun 
diensten kunnen verlenen aan 
kredietinstellingen en kredietkopers die 
geen kredietinstelling zijn, houdt een 
concurrerende en geïntegreerde markt voor 
kredietservicers verband met de 
ontwikkeling van een concurrerende en 
geïntegreerde markt voor kredietkopers. 
Aangezien kredietkopers vaak niet de 
capaciteit hebben om zelf krediet te 
servicen, zullen zij wellicht geen krediet 
van kredietinstellingen kopen als zij de 
kredietservicing niet aan andere entiteiten 
kunnen uitbesteden.

(14) Hoewel kredietservicers hun 
diensten kunnen verlenen aan 
kredietinstellingen en kredietkopers die 
geen kredietinstelling zijn, houdt een 
concurrerende en geïntegreerde markt voor 
kredietservicers verband met de 
ontwikkeling van een concurrerende en 
geïntegreerde markt voor kredietkopers. 
Kredietkopers besluiten vaak de 
kredietservicing aan andere entiteiten uit 
te besteden, aangezien zij niet de capaciteit 
hebben om zelf krediet te servicen, 
waardoor zij wellicht niet geneigd zijn 
krediet van kredietinstellingen te kopen als 
zij bepaalde diensten niet kunnen 
uitbesteden.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend krediet te 
regelen. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-

(16) Optreden op Unieniveau is dus 
noodzakelijk om de positie van 
kredietkopers en kredietservicers met 
betrekking tot oorspronkelijk door 
kredietinstellingen verleend niet-
renderend krediet te regelen. Deze 
richtlijn laat de regels inzake de initiëring 
van krediet in overeenstemming met het 
Unie- en het nationale recht onverlet, ook 
in gevallen waarin kan worden 
geoordeeld dat kredietservicers zich 
bezighouden met kredietbemiddeling. 
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economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

Deze richtlijn laat ook de nationale regels 
uit hoofde waarvan bijkomende vereisten 
worden opgelegd aan de kredietkoper of 
de kredietservicer wat betreft nieuwe 
onderhandelingen over de voorwaarden 
in het kader van een kredietovereenkomst 
onverlet. In dit stadium wordt niet 
voorgesteld om de werkingssfeer uit te 
breiden tot oorspronkelijk door niet-
kredietinstellingen verleend krediet of 
schuldinvordering in het algemeen, 
aangezien voor een dergelijke uitgebreide 
werkingssfeer geen bewijs is voor macro-
economische relevantie, verkeerd 
afgestemde stimulansen of slecht 
functionerende markten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het staat de lidstaten vrij 
om de kredietservicingactiviteiten te 
reguleren die niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, zoals diensten die worden 
aangeboden voor kredietovereenkomsten 
die worden verleend door niet-
kredietinstellingen of 
kredietservicingactiviteiten die worden 
verricht door natuurlijke personen, onder 
meer door vereisten op te leggen die 
gelijkwaardig zijn aan de vereisten uit 
hoofde van deze richtlijn. Die entiteiten 
kunnen echter geen gebruik maken van 
het paspoort om dergelijke diensten in 
andere lidstaten aan te bieden.

Or. en



PR\1193984NL.docx 15/118 PE644.827v01-00

NL

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Hoewel deze richtlijn de 
versterking beoogt van de capaciteit van 
kredietinstellingen om krediet aan te 
pakken dat niet-renderend geworden is of 
dreigt te worden, omvat de secundaire 
markt voor krediet zowel renderend als 
niet-renderend krediet. De huidige 
marktverkopen omvatten 
kredietportefeuilles die bestaan uit 
renderend, minder renderend en niet-
renderend krediet. De portefeuilles 
omvatten zowel gedekt als ongedekt 
krediet dat is verschuldigd door 
consumenten of ondernemingen. Als de 
afdwingingsregels voor elk soort krediet 
of kredietnemer verschillen, zouden er 
extra kosten ontstaan voor de verpakking 
van die kredietportefeuilles met het oog op 
verkoop. De bepalingen van deze richtlijn 
die gericht zijn op de ontwikkeling van de 
secundaire markt, omvatten renderend en 
niet-renderend krediet om een situatie te 
vermijden waarin deze extra kosten de 
deelname van beleggers zouden 
ontmoedigen en deze opkomende markt 
zouden fragmenteren. Kredietinstellingen 
zullen profiteren van een grotere 
beleggersbasis en efficiëntere 
kredietservicers. Soortgelijke voordelen 
zullen ten goede komen aan 
vermogensbeheerders die in sommige 
lidstaten een grote rol spelen bij het op de 
markt brengen van niet-renderende en 
renderende kredieten van 
kredietinstellingen die zijn afgewikkeld of 
geherstructureerd of die deze kredieten 
anderszins van hun balans hebben 
verwijderd28.

Schrappen

__________________
28 Zie het werkdocument van de diensten 
van de Commissie over de AMC-
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blauwdruk, SWD(2018) 72.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. 
Kredietkopers en kredietservicers moeten 
zich derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht, en de consument 
moet hetzelfde niveau van bescherming 
behouden als bepaald op grond van het 
Unierecht of conflictregels van de Unie of 
de lidstaten, ongeacht het recht dat op de 
kredietkoper of kredietservicer van 
toepassing is.

(18) Het belang dat de Uniewetgever 
hecht aan de bescherming van 
consumenten in Richtlijn 2014/17/EU van 
het Europees Parlement en de Raad29, 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad30 en Richtlijn 
93/13/EEG van de Raad31, betekent dat de 
overdracht van de kredietrechten krachtens 
een kredietovereenkomst of van de 
overeenkomst zelf aan een kredietkoper op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan 
het door het Unierecht aan consumenten 
toegekende niveau van bescherming. 
Kredietkopers en kredietservicers moeten 
zich derhalve houden aan het op de 
oorspronkelijke kredietovereenkomst 
toepasselijke Unierecht en nationale recht, 
en de kredietnemer moet hetzelfde niveau 
van bescherming behouden als bepaald op 
grond van het toepasselijke Unierecht en 
nationale recht of conflictregels van de 
Unie of de lidstaten.

__________________ __________________
29 Richtlijn 2014/17/EU 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 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

29 Richtlijn 2014/17/EU 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 (PB L 60 
van 28.2.2014, blz. 34).

30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 30 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 
133 van 22.5.2008, blz. 66).

Parlement en de Raad van 23 april 2008 
inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 
133 van 22.5.2008, blz. 66).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

31 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen 
in consumentenovereenkomsten (PB L 95 
van 21.4.1993, blz. 29).

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
voorzien het Unierecht en het nationale 
recht in een aantal rechten en waarborgen 
met betrekking tot aan een consument 
toegezegde of toegekende 
kredietovereenkomsten. Deze rechten en 
waarborgen betreffen met name de 
onderhandeling over en afsluiting van de 
kredietovereenkomst en de naleving of 
niet-naleving daarvan. Dit geldt met name 
voor langetermijnovereenkomsten voor 
consumentenkrediet die onder Richtlijn 
2014/17/EU vallen met betrekking tot het 
recht van de consument om zich vóór het 
verstrijken van de kredietovereenkomst 
volledig of gedeeltelijk van de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te kwijten 
of, in voorkomend geval, door middel van 
het Europees gestandaardiseerd 
informatieblad in kennis te worden gesteld 
van de mogelijke overdracht van de 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper. 
De rechten van de kredietnemer mogen 
evenmin worden gewijzigd indien de 
overdracht van de kredietovereenkomst 
van een kredietinstelling aan een koper de 

(20) Om een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen, 
voorzien het Unierecht en het nationale 
recht in een aantal rechten en waarborgen 
met betrekking tot aan een consument 
toegezegde of toegekende 
kredietovereenkomsten. Deze rechten en 
waarborgen betreffen met name de 
onderhandeling over en afsluiting van de 
kredietovereenkomst, het gebruik van 
oneerlijke handelspraktijken door 
ondernemingen jegens consumenten als 
bedoeld in Richtlijn 2005/29/EU33 bis en de 
naleving of niet-naleving van de 
kredietovereenkomst. Dit geldt met name 
voor langetermijnovereenkomsten voor 
consumentenkrediet die onder Richtlijn 
2014/17/EU vallen met betrekking tot het 
recht van de consument om zich vóór het 
verstrijken van de kredietovereenkomst 
volledig of gedeeltelijk van de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te kwijten 
of, in voorkomend geval, door middel van 
het Europees gestandaardiseerd 
informatieblad in kennis te worden gesteld 
van de mogelijke overdracht van de 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper. 
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vorm van schuldnovatie aanneemt. De rechten van de kredietnemer mogen 
evenmin worden gewijzigd indien de 
overdracht van de kredietovereenkomst 
van een kredietinstelling aan een koper de 
vorm van schuldnovatie aanneemt.

__________________
33 bis Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt en 
tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van 
de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 
2002/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en van Verordening (EG) nr. 
2006/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad („Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken”) (PB L 149 van 
11.6.2005, blz. 22).

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Kredietinstellingen in de Unie en 
hun dochterondernemingen verrichten 
kredietservicingactiviteiten als onderdeel 
van hun normale werkzaamheden. Zij 
hebben dezelfde verplichtingen ten aanzien 
van krediet dat zij zelf hebben verleend en 
krediet dat zij van een andere 
kredietinstelling hebben gekocht. 
Aangezien zij reeds aan regulering en 
toezicht onderworpen zijn, zou toepassing 
van deze richtlijn op hun kredietservicing- 
of kredietkoopactiviteiten onnodige 
duplicatie van vergunningverlening en 
nalevingskosten meebrengen; zij vallen 
dan ook niet onder deze richtlijn.

(22) Kredietinstellingen in de Unie 
verrichten kredietservicingactiviteiten als 
onderdeel van hun normale 
werkzaamheden. Zij hebben dezelfde 
verplichtingen ten aanzien van 
kredietovereenkomsten die zij zelf hebben 
verleend en kredietovereenkomsten die zij 
van een andere kredietinstelling hebben 
gekocht. Aangezien zij reeds aan 
regulering en toezicht onderworpen zijn, 
zou toepassing van deze richtlijn op hun 
kredietservicing- of kredietkoopactiviteiten 
onnodige duplicatie van 
vergunningverlening en nalevingskosten 
meebrengen; zij vallen dan ook niet onder 
deze richtlijn. Daarnaast valt de 
uitbesteding van 
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kredietservicingactiviteiten door 
kredietinstellingen, zowel met betrekking 
tot zowel renderende als niet-renderende 
kredietovereenkomsten, aan 
kredietservicers of andere derden, buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
omdat de kredietinstellingen zich al 
moeten houden aan de toepasselijke 
uitbestedingsregels. Bovendien heeft deze 
richtlijn geen betrekking op kredietgevers 
die geen kredietinstellingen zijn maar die 
toch worden gereguleerd en gecontroleerd 
door een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat in overeenstemming met 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 2014/17/EU, en die als 
onderdeel van hun normale 
werkzaamheden 
kredietservicingactiviteiten verrichten 
voor leningen aan consumenten, wanneer 
zij in die lidstaat 
kredietservicingactiviteiten verrichten 
voor door kredietinstellingen verstrekte 
leningen. Voorts mogen beheerders van 
alternatieve beleggingsinstellingen, 
beheermaatschappijen en 
beleggingsmaatschappijen (mits de 
beleggingsmaatschappij geen 
beheersmaatschappij heeft aangewezen) 
waaraan een vergunning of erkenning is 
verleend krachtens Richtlijn 2011/61/EU 
van het Europees Parlement en de Raad33 

ter of Richtlijn 2009/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad33 quater 
niet binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen. Bovendien maken 
SPV’s bij securitisatie gebruik van 
hoofdservicers wier taken breder zijn dan 
servicingactiviteiten zoals voorzien in deze 
richtlijn. Daarom mag de overdracht en 
de servicing van kredieten in het kader 
van een securitisatie niet binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen. Er bestaan ook enkele beroepen 
die hulpactiviteiten verrichten die lijken 
op servicingactiviteiten, namelijk 
notarissen, juristen, deurwaarders en 
functionarissen die uit hoofde van 
bepalingen van nationaal recht handelen 
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en toezien op de handhaving van 
bindende maatregelen, en de lidstaten 
mogen daarom besluiten deze richtlijn 
niet toe te passen op die beroepen.
__________________
33 ter Richtlijn 2011/61/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2011 inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 
en van de Verordeningen (EG) nr. 
1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 
174 van 1.7.2011, blz. 1).
33 quater Richtlijn 2009/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 
van 17.11.2009, blz. 32).

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om bestaande kredietkopers en 
kredietservicers in staat te stellen zich aan 
de vereisten van de nationale bepalingen 
tot omzetting van deze richtlijn aan te 
passen en met name kredietservicers in 
staat te stellen een vergunning te 
verkrijgen, zal deze richtlijn pas van 
toepassing zijn op overdrachten van 
kredietovereenkomsten die zes maanden 
na het verstrijken van de omzettingstermijn 
plaatsvinden.

(23) Om bestaande kredietkopers en 
kredietservicers in staat te stellen zich aan 
de vereisten van de nationale bepalingen 
tot omzetting van deze richtlijn aan te 
passen en met name kredietservicers in 
staat te stellen een vergunning te 
verkrijgen, is het uit hoofde van deze 
richtlijn voor entiteiten die op dit moment 
volgens nationaal recht 
kredietservicingactiviteiten verrichten tot 
zes maanden na het verstrijken van de 
omzettingstermijn van deze richtlijn 
toegestaan deze activiteiten te blijven 
verrichten in hun lidstaat van herkomst. 
Na het verstrijken van deze periode van 
zes maanden zullen alleen de 
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kredietservicers op de markt kunnen 
opereren die een vergunning hebben op 
grond van de nationale wetten tot 
omzetting van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De lidstaten die al regels 
voor kredietservicingactiviteiten hebben 
ingevoerd die gelijkwaardig aan of strikter 
dan de in deze richtlijn vastgestelde regels 
zijn, mogen in hun nationale recht tot 
uitvoering van deze richtlijn de 
mogelijkheid erkennen dat bestaande 
entiteiten die kredietservicingactiviteiten 
verrichten automatisch worden erkend als 
kredietservicer met een vergunning.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De verlening van een vergunning 
aan een kredietservicer om in de gehele 
Unie kredietservicingactiviteiten te 
verrichten moet onderworpen zijn aan een 
uniforme en geharmoniseerde reeks 
voorwaarden die op evenredige wijze door 
de bevoegde autoriteiten worden toegepast. 
Om een vermindering van de bescherming 
van schuldenaren of kredietnemers te 
vermijden en het vertrouwen te 
bevorderen, moeten de voorwaarden voor 

(24) De verlening van een vergunning 
aan een kredietservicer om in de gehele 
Unie kredietservicingactiviteiten te 
verrichten moet onderworpen zijn aan een 
uniforme en geharmoniseerde reeks 
voorwaarden die op evenredige wijze door 
de bevoegde autoriteiten worden toegepast. 
Een kredietservicervergunning heeft 
betrekking op kredietservicingactiviteiten, 
ongeacht het soort krediet. Daarom 
kunnen kredietservicers zichzelf een 
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het verkrijgen en behouden van een 
vergunning als kredietservicer waarborgen 
dat kredietservicers en personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
kredietservicer hebben of die deel 
uitmaken van het management ervan, een 
blanco strafblad ten aanzien van ernstige 
strafbare feiten in verband met 
vermogensdelicten, met financiële 
activiteiten verband houdende delicten en 
delicten tegen de lichamelijke integriteit, 
alsmede een goede naam hebben. Deze 
personen en de kredietservicer mogen 
evenmin aan een insolventieprocedure 
onderworpen zijn of voorheen failliet zijn 
verklaard, tenzij zij overeenkomstig het 
nationale recht zijn gerehabiliteerd. Ten 
slotte is het, om de naleving van de regels 
inzake bescherming van schuldenaren en 
persoonsgegevens te waarborgen, nodig 
om passende governanceregelingen, 
internecontrolemechanismen en regelingen 
voor de registratie en afhandeling van 
klachten op te stellen en deze aan toezicht 
te onderwerpen. Bovendien moeten 
kredietservicers verplicht zijn eerlijk en 
met inachtneming van de financiële situatie 
van de kredietnemers te handelen. 
Wanneer op nationaal niveau 
schuldadviesdiensten beschikbaar zijn die 
de terugbetaling van schuld 
vergemakkelijken, moeten kredietservicers 
overwegen kredietnemers naar deze 
diensten te verwijzen.

paspoort verstrekken voor het servicen 
van renderende leningen in lidstaten waar 
de overdracht van renderende leningen is 
toegestaan. Gelet op het langdurige 
karakter van de betrekkingen tussen een 
kredietservicer en kredietnemers, en de 
strenge vereisten waaraan moet worden 
voldaan, kan alleen een rechtspersoon als 
kredietservicer optreden en een 
vergunning aanvragen. Om een 
vermindering van de bescherming van 
schuldenaren of kredietnemers te 
vermijden en het vertrouwen te 
bevorderen, moeten de voorwaarden voor 
het verkrijgen en behouden van een 
vergunning als kredietservicer waarborgen 
dat personen die een gekwalificeerde 
deelneming in de kredietservicer hebben of 
de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan, een blanco strafblad ten 
aanzien van ernstige strafbare feiten in 
verband met vermogensdelicten, met 
financiële activiteiten verband houdende 
delicten, met het witwassen van geld, met 
fraude en delicten tegen de lichamelijke 
integriteit hebben, niet aan een 
insolventieprocedure onderworpen zijn of 
voorheen failliet zijn verklaard, tenzij zij 
overeenkomstig het nationale recht zijn 
gerehabiliteerd. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat het leidinggevend 
orgaan als geheel over voldoende kennis 
en ervaring beschikt om het bedrijf op 
competente en verantwoorde wijze te 
leiden, in overeenstemming met de 
activiteit die moet worden verricht. Het is 
aan de lidstaten te beoordelen of aan de 
voorwaarden inzake de goede naam, 
voldoende kennis en ervaring wordt 
voldaan, maar hierdoor mag het vrije 
verkeer van kredietservicers met een 
vergunning binnen de Unie niet worden 
belemmerd. Hiertoe moet de EBA 
richtsnoeren ontwikkelen om het risico op 
uiteenlopende interpretaties van deze 
vereisten te voorkomen. Bovendien 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
aanvrager over voldoende 
aanvangskapitaal beschikt en dat er geen 
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belemmeringen zijn voor de uitoefening 
van effectief toezicht op de aanvrager 
vanwege de structuur van zijn groep. Ten 
slotte is het, om de naleving van de regels 
inzake bescherming van schuldenaren en 
persoonsgegevens te waarborgen, nodig 
om passende governanceregelingen, 
internecontrolemechanismen en regelingen 
voor de registratie en afhandeling van 
klachten op te stellen en deze aan toezicht 
te onderwerpen, en adequate 
eigenvermogens- en liquiditeitsvereisten, 
passende maatregelen voor het nemen, 
beheersen, monitoren en beperken van 
risico’s, evenals vereisten inzake 
rapportage en openbaarmaking vast te 
stellen. Bovendien moeten 
kredietservicers over adequate procedures 
tegen het witwassen van geld en voor de 
bestrijding van terrorisme beschikken 
ingeval in de nationale wetgeving van de 
lidstaat van ontvangst en de lidstaat van 
herkomst tot omzetting van 
Richtlijn 2015/849/EU kredietservicers 
worden aangewezen als meldingsplichtige 
entiteiten voor het voorkomen en 
bestrijden van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme. Bovendien 
moeten kredietservicers verplicht zijn 
eerlijk en met inachtneming van de 
financiële situatie van de kredietnemers te 
handelen. Wanneer op nationaal niveau 
schuldadviesdiensten beschikbaar zijn die 
de terugbetaling van schuld 
vergemakkelijken, moeten kredietservicers 
overwegen kredietnemers naar deze 
diensten te verwijzen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Om langdurige procedures en 
onzekerheid te voorkomen, moeten 
vereisten worden vastgesteld voor de 
informatie die aanvragers moeten indienen, 
alsmede redelijke termijnen voor de afgifte 
van een vergunning en omstandigheden 
voor de intrekking van de vergunning. 
Wanneer de autoriteiten de vergunning 
intrekken van een kredietservicer die 
kredietservicingactiviteiten in andere 
lidstaten verricht, moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
hiervan in kennis worden gesteld. In elke 
lidstaat moet voorts een actueel online 
openbaar register worden opgezet om te 
zorgen voor transparantie met betrekking 
tot het aantal en de identiteit van 
kredietservicers met een vergunning.

(25) Om langdurige procedures en 
onzekerheid te voorkomen, moeten 
vereisten worden vastgesteld voor de 
informatie die aanvragers moeten indienen, 
alsmede redelijke termijnen voor de afgifte 
van een vergunning en omstandigheden 
voor de intrekking van de vergunning. 
Wanneer de autoriteiten de vergunning 
intrekken van een kredietservicer die 
kredietservicingactiviteiten in andere 
lidstaten verricht, moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
hiervan in kennis worden gesteld. In elke 
lidstaat moet voorts een actueel online 
openbaar register of lijst worden opgezet 
en openbaar worden gemaakt op de 
websites van de bevoegde autoriteiten om 
te zorgen voor transparantie met betrekking 
tot het aantal en de identiteit van 
kredietservicers met een vergunning.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Bepaald moet worden dat 
kredietservicers ervoor verantwoordelijk 
zijn dat, wanneer zij hun activiteiten aan 
kredietservicingaanbieders uitbesteden, dit 
niet leidt tot overmatig operationeel risico, 
niet-naleving door de 
kredietservicingaanbieder van wettelijke 
voorschriften van de lidstaten of de Unie of 
beperking van het vermogen van een 
toezichthouder om zijn taak uit te voeren 
en de rechten van kredietnemers te 
beschermen.

(26) De contractuele verhouding tussen 
de kredietservicer en de kredietgever en de 
verplichtingen van de kredietservicer 
tegenover de kredietgever mogen niet 
worden gewijzigd door de uitbesteding 
aan kredietservicingaanbieders. Bepaald 
moet worden dat kredietservicers ervoor 
verantwoordelijk zijn dat, wanneer zij hun 
activiteiten aan kredietservicingaanbieders 
uitbesteden, dit niet leidt tot overmatig 
operationeel risico, niet-naleving door de 
kredietservicingaanbieder van wettelijke 
voorschriften van de lidstaten of de Unie of 
beperking van het vermogen van een 
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toezichthouder om zijn taak uit te voeren 
en de rechten van kredietnemers te 
beschermen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Gezien het feit dat een 
kredietgever, wanneer hij het beheer en de 
afdwinging van de naleving van een 
kredietovereenkomst aan een 
kredietservicer toevertrouwt, zijn rechten 
en verplichtingen en zijn directe contacten 
met de kredietnemer aan de kredietservicer 
delegeert maar uiteindelijk wel 
verantwoordelijk blijft, moet de relatie 
tussen kredietgever en kredietservicer 
duidelijk schriftelijk worden vastgelegd en 
moet het voor de bevoegde autoriteiten 
mogelijk zijn de aard van de relatie te 
verifiëren.

(27) Gezien het feit dat een 
kredietgever, wanneer hij het beheer en de 
afdwinging van de naleving van een 
kredietovereenkomst aan een 
kredietservicer toevertrouwt, zijn rechten 
en verplichtingen en zijn directe contacten 
met de kredietnemer aan de kredietservicer 
delegeert maar uiteindelijk wel 
verantwoordelijk blijft, moet de relatie 
tussen kredietgever en kredietservicer 
duidelijk in een schriftelijke 
kredietservicingovereenkomst worden 
vastgelegd en moet het voor de bevoegde 
autoriteiten mogelijk zijn de aard van de 
relatie te verifiëren. Bovendien moeten 
kredietservicers verplicht zijn eerlijk en 
met inachtneming van de financiële 
situatie van de kredietnemers te handelen. 
Voor zover de kredietkoper de servicing 
van de verworven leningen niet zelf 
uitvoert, moeten de lidstaten in staat zijn 
om ervoor te zorgen dat de kredietservicer 
en de kredietgever verplicht zijn om in de 
kredietservicingovereenkomst overeen te 
komen dat de kredietservicer de 
kredietgever in kennis stelt voordat hij de 
kredietservicingactiviteiten uitbesteedt.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Ten aanzien van een 
kredietservicer die activiteiten verricht in 
een lidstaat van ontvangst gelden de 
beperkingen en vereisten die 
overeenkomstig deze richtlijn zijn 
vastgelegd in het nationale recht van de 
lidstaat van ontvangst.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Voor een doeltreffend en doelmatig 
toezicht op grensoverschrijdende 
kredietservicers moet een specifiek kader 
worden gecreëerd voor samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van herkomst en ontvangst. Dit 
kader moet de uitwisseling van informatie, 
bij behoud van de vertrouwelijkheid ervan, 
inspecties al dan niet ter plaatse, het 
verlenen van bijstand en de kennisgeving 
van de resultaten van controles en 
inspecties en van de genomen maatregelen 
mogelijk maken.

(29) Ten einde een doeltreffend en 
doelmatig toezicht op grensoverschrijdende 
kredietservicers te waarborgen moet een 
specifiek kader worden gecreëerd voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten van herkomst 
en ontvangst. Dit kader moet de 
uitwisseling van informatie, bij behoud van 
de vertrouwelijkheid ervan, het 
beroepsgeheim, de bescherming van 
individuele en zakelijke rechten, inspecties 
al dan niet ter plaatse, het verlenen van 
bijstand en de kennisgeving van de 
resultaten van controles en inspecties en 
van de genomen maatregelen mogelijk 
maken.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Een belangrijke voorwaarde voor 
het verrichten van de werkzaamheden van 
kredietkopers en kredietservicers moet zijn 
dat zij toegang hebben tot alle relevante 
informatie en de lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat dit mogelijk is, met 
inachtneming van de Unieregels en 
nationale regels inzake 
gegevensbescherming.

(30) Een belangrijke voorwaarde voor 
het verrichten van de werkzaamheden van 
kredietkopers en kredietservicers moet zijn 
dat zij de mogelijkheid hebben toegang te 
krijgen tot relevante informatie en de 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat dit 
mogelijk is, met inachtneming van de 
Unieregels en nationale regels inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Wanneer een kredietinstelling een 
kredietovereenkomst overdraagt, moet het 
voor haar verplicht zijn de toezichthouder 
en de voor het toezicht op de naleving van 
deze richtlijn bevoegde autoriteit in kennis 
te stellen van de belangrijkste kenmerken 
van de overgedragen kredietportefeuille en 
de identiteit van de koper en, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
in de Unie. Die bevoegde autoriteit moet 
verplicht zijn om die informatie door te 
geven aan de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het toezicht op de kredietservicer en 
de bevoegde autoriteit in de plaats van 
vestiging van de kredietnemer. Dergelijke 
transparantievereisten zorgen voor een 
geharmoniseerde en doeltreffende 
monitoring van de overdracht van 
kredietovereenkomsten binnen de Unie.

(31) Wanneer een kredietinstelling een 
kredietovereenkomst overdraagt, moet het 
voor haar verplicht zijn de toezichthouder 
en de voor het toezicht op de naleving van 
deze richtlijn bevoegde autoriteit elk 
kwartaal en op geaggregeerd niveau in 
kennis te stellen van ten minste het totale 
uitstaande saldo van de overgedragen 
kredietportefeuilles, evenals van het 
aantal en het volume van de daarin 
opgenomen leningen, en of er 
overeenkomsten met consumenten in zijn 
opgenomen. Voor elke portefeuille die in 
één enkele transactie wordt overgedragen 
moet de informatie de identificatiecode 
voor juridische entiteiten omvatten, of 
wanneer deze niet beschikbaar is, de 
identiteit en het adres van de koper en, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
in de Unie. Die bevoegde autoriteit moet 
verplicht zijn om die informatie door te 
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geven aan de autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het toezicht op de kredietkoper. 
Dergelijke transparantievereisten zorgen 
voor een geharmoniseerde en doeltreffende 
monitoring van de overdracht van 
kredietovereenkomsten binnen de Unie. 
Om aan het evenredigheidsbeginsel te 
voldoen, moeten de bevoegde autoriteiten, 
teneinde duplicatie te voorkomen, 
rekening houden met de informatie 
waarover zij reeds via andere kanalen 
kunnen beschikken, met name wat betreft 
kredietinstellingen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Als onderdeel van het actieplan van 
de Raad zou de data-infrastructuur van 
kredietinstellingen worden versterkt door 
uniforme en gestandaardiseerde gegevens 
voor niet-renderende 
kredietovereenkomsten in te voeren. De 
Europese Bankautoriteit heeft 
gegevenstemplates ontwikkeld die 
informatie verstrekken over 
kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille en die potentiële kopers in 
staat stellen de waarde van de 
kredietovereenkomsten te beoordelen en 
hun boekenonderzoek uit te voeren. De 
toepassing van zulke templates op 
kredietovereenkomsten zou de 
informatieasymmetrieën tussen potentiële 
kopers en verkopers van 
kredietovereenkomsten verminderen en zo 
bijdragen tot de ontwikkeling van een goed 
werkende secundaire markt in de Unie. De 
EBA moet de gegevenstemplates dus 
ontwikkelen tot technische 
uitvoeringsnormen en kredietinstellingen 

(32) Als onderdeel van het actieplan van 
de Raad zou de data-infrastructuur van 
kredietinstellingen worden versterkt door 
uniforme en gestandaardiseerde gegevens 
voor niet-renderende 
kredietovereenkomsten in te voeren. De 
Europese Bankautoriteit heeft 
gegevenstemplates ontwikkeld die 
informatie verstrekken over 
kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille en die potentiële kopers in 
staat stellen de waarde van de 
kredietovereenkomsten te beoordelen en 
hun boekenonderzoek uit te voeren. De 
toepassing van zulke templates op 
kredietovereenkomsten zou de 
informatieasymmetrieën tussen potentiële 
kopers en verkopers van 
kredietovereenkomsten verminderen en zo 
bijdragen tot de ontwikkeling van een goed 
werkende secundaire markt in de Unie. De 
EBA moet de gegevenstemplates dus 
ontwikkelen tot technische 
uitvoeringsnormen voor 
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moeten deze normen gebruiken om de 
waardebepaling van 
kredietovereenkomsten voor verkoop te 
vergemakkelijken.

kredietinstellingen. Andere verkopers van 
kredietovereenkomsten moeten worden 
aangespoord om deze normen te gebruiken 
om de waardebepaling van 
kredietovereenkomsten voor verkoop te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Omdat de waardebepaling van een 
portefeuille van niet-renderende kredieten 
ingewikkeld en complex is, zijn de kopers 
op secundaire markten ervaren beleggers. 
Hierbij gaat het vaak om 
beleggingsfondsen, financiële instellingen 
of kredietinstellingen. Aangezien zij geen 
nieuw krediet creëren, maar voor eigen 
risico bestaand krediet kopen, geven zij 
geen aanleiding tot prudentiële bezwaren 
en is hun potentiële bijdrage aan het 
systeemrisico verwaarloosbaar. Het is 
derhalve niet gerechtvaardigd dergelijke 
beleggers te verplichten een vergunning 
aan te vragen of hun speciale 
voorwaarden op te leggen om zich met 
zulke activiteiten bezig te kunnen houden. 
Het is echter belangrijk dat de 
consumentenbeschermingsregels van de 
Unie en de lidstaten van toepassing blijven 
en dat de uit de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst voortvloeiende 
rechten van de kredietnemers onverlet 
blijven.

(33) Kredietkopers zijn vaak 
beleggingsfondsen, financiële instellingen 
of kredietinstellingen. Aangezien zij geen 
nieuw krediet creëren, maar, zoals is 
bepaald in deze richtlijn, slechts voor 
eigen risico bestaande niet-renderende 
kredietovereenkomsten kopen, geven zij 
geen aanleiding tot prudentiële bezwaren 
en is hun potentiële bijdrage aan het 
systeemrisico verwaarloosbaar. Het is 
derhalve niet gerechtvaardigd dergelijke 
beleggers te verplichten een vergunning 
aan te vragen, maar het is belangrijk dat de 
consumentenbeschermingsregels van de 
Unie en de lidstaten van toepassing blijven 
en dat de uit de oorspronkelijke 
kredietovereenkomst voortvloeiende 
rechten van de kredietnemers onverlet 
blijven.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Kredietkopers uit derde landen 
maken het misschien moeilijker voor de 
consument uit de Unie om zijn rechten 
krachtens het Unierecht te doen gelden en 
voor de nationale autoriteiten om het 
toezicht op de naleving van de 
kredietovereenkomst uit te oefenen. 
Kredietinstellingen kunnen ook worden 
ontmoedigd dergelijke 
kredietovereenkomsten aan kredietkopers 
uit derde landen over te dragen door de 
reputatieschade die dit kan meebrengen. 
Door de vertegenwoordiger van kopers uit 
derde landen van een consumentenkrediet 
te verplichten om een kredietinstelling of 
kredietservicer aan te wijzen die in de Unie 
een vergunning heeft om 
kredietovereenkomsten te servicen, wordt 
ervoor gezorgd dat na de overdracht van de 
kredietovereenkomst dezelfde normen 
inzake consumentenrechten gewaarborgd 
blijven. De kredietservicer is verplicht zich 
te houden aan het toepasselijke Unierecht 
en nationale recht, en de nationale 
autoriteiten in de afzonderlijke lidstaten 
moeten de nodige bevoegdheden krijgen 
om doeltreffend toezicht te houden op zijn 
activiteiten.

(34) Kredietkopers uit derde landen 
maken het misschien moeilijker voor de 
consument uit de Unie om zijn rechten 
krachtens het Unierecht te doen gelden en 
voor de nationale autoriteiten om het 
toezicht op de naleving van de 
kredietovereenkomst uit te oefenen. 
Kredietinstellingen kunnen ook worden 
ontmoedigd dergelijke 
kredietovereenkomsten aan kredietkopers 
uit derde landen over te dragen door de 
reputatieschade die dit kan meebrengen. 
Door de een verplichting op te leggen aan 
een kredietservicer die in de Unie een 
vergunning heeft om 
kredietovereenkomsten te servicen, wordt 
ervoor gezorgd dat na de overdracht van de 
kredietovereenkomst dezelfde normen 
inzake kredietnemersrechten gewaarborgd 
blijven. De kredietservicer is verplicht zich 
te houden aan het toepasselijke Unierecht 
en nationale recht, en de nationale 
autoriteiten in de afzonderlijke lidstaten 
moeten de nodige bevoegdheden krijgen 
om doeltreffend toezicht te houden op zijn 
activiteiten.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Wanneer een kredietkoper 
de rechten en verplichtingen met 
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betrekking tot de rechten van een 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst, of de 
kredietovereenkomst zelf beheert en 
afdwingt, wordt hij beschouwd als 
kredietservicer.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om de afdwinging van de 
nakoming van de in deze richtlijn 
opgenomen verplichtingen te 
vergemakkelijken, moet het nationale recht 
tot omzetting van deze richtlijn, wanneer 
een kredietkoper niet in de Unie gevestigd 
is, bepalen dat een kredietkoper uit een 
derde land bij de overdracht van een 
kredietovereenkomst een in de Unie 
gevestigde vertegenwoordiger aanwijst die 
naast of in plaats van de kredietkoper door 
de bevoegde autoriteiten kan worden 
aangesproken. Deze vertegenwoordiger is 
verantwoordelijk voor de naleving van de 
verplichtingen die deze richtlijn aan 
kredietkopers oplegt.

(37) Om de afdwinging van de 
nakoming van de in deze richtlijn 
opgenomen verplichtingen te 
vergemakkelijken, moet het nationale recht 
tot omzetting van deze richtlijn, wanneer 
een kredietkoper niet in de Unie gevestigd 
is, bepalen dat een kredietkoper uit een 
derde land bij de overdracht van een 
kredietovereenkomst een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of een 
kredietservicer met een vergunning 
aanwijst. Kredietkopers die niet-
renderende kredietovereenkomsten 
overdragen, moeten de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst elk kwartaal 
en op geaggregeerd niveau in kennis 
stellen van ten minste het totale 
uitstaande saldo van de overgedragen 
kredietportefeuilles, evenals van het 
aantal en het volume van de daarin 
opgenomen leningen, en of er 
overeenkomsten met consumenten in zijn 
opgenomen. Voor elke portefeuille die in 
één enkele transactie wordt overgedragen 
moet de informatie de identificatiecode 
voor juridische entiteiten omvatten, of 
wanneer deze niet beschikbaar is, de 
identiteit en het adres van de koper en, in 
voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger 
in de Unie.
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Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Momenteel zijn verschillende 
autoriteiten belast met de 
vergunningverlening aan en het toezicht op 
kredietservicers en kredietkopers in de 
lidstaten, en daarom is het van essentieel 
belang dat de lidstaten hun rol 
verduidelijken en hun voldoende 
bevoegdheden verlenen, te meer daar zij 
wellicht toezicht moeten houden op 
entiteiten die diensten in andere lidstaten 
verrichten. Om te zorgen voor efficiënt en 
evenredig toezicht in de hele Unie, moeten 
de lidstaten de bevoegde autoriteiten de 
nodige bevoegdheden verlenen om hun 
taken uit hoofde van deze richtlijn uit te 
voeren, inclusief de bevoegdheid om de 
nodige informatie te verkrijgen, mogelijke 
inbreuken te onderzoeken, klachten van 
kredietnemers te behandelen en sancties en 
remediërende maatregelen op te leggen, 
inclusief intrekking van de vergunning. 
Wanneer dergelijke sancties worden 
opgelegd, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de bevoegde autoriteiten dit op 
evenredige wijze doen en hun besluiten 
met redenen omkleden, en dat deze 
besluiten bovendien door de rechter 
kunnen worden getoetst, ook in gevallen 
waarin de bevoegde autoriteiten de 
gestelde termijnen niet in acht nemen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De bepalingen met 
betrekking tot inbreuken op deze richtlijn 
laten het recht van de lidstaten om op te 
treden in gevallen van inbreuken op het 
nationale recht, bijvoorbeeld specifieke 
consumentenbeschermingsregels, rechten 
van de kredietnemer die alleen op 
nationaal niveau zijn vastgesteld, of met 
betrekking tot criminele activiteiten, 
onverlet. In dergelijke gevallen zijn de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst bevoegd om te besluiten of er 
sprake is van een schending van het 
nationale recht en zijn hun bevoegdheden 
dus niet beperkt door deze richtlijn.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) In het “Actieplan voor de aanpak 
van niet-renderende leningen in Europa” 
van de Raad werd een wetgevingsinitiatief 
voorgesteld om de bescherming van 
kredietgevers met zekerheden te 
verbeteren door ze de beschikking te 
geven over efficiëntere methoden om 
waarde uit gedekt krediet te innen door 
middel van een procedure voor de 
versnelde buitengerechtelijke uitwinning 
van zekerheden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) In sommige lidstaten bestaan geen 
snelle en efficiënte buitengerechtelijke 
uitwinningsmechanismen die 
kredietgevers met zekerheden in staat 
stellen bij wanbetaling van de 
kredietnemer waarde uit zekerheden te 
innen, zodat kredietgevers met zekerheden 
voor de uitwinning van zekerheden alleen 
een beroep kunnen doen op de rechter, 
wat een lang en duur proces kan zijn. 
Waar zij wel bestaan, variëren de 
reikwijdte en efficiëntie van de 
buitengerechtelijke 
uitwinningsprocedures van lidstaat tot 
lidstaat. Om die reden is het nodig een 
afzonderlijk gemeenschappelijk 
mechanisme vast te stellen dat in alle 
lidstaten beschikbaar is. Dat mechanisme 
mag echter niet in de plaats komen van 
nationale uitwinningsmaatregelen, 
inclusief die waarvoor geen tussenkomst 
van de rechter nodig is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).



PR\1193984NL.docx 35/118 PE644.827v01-00

NL

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De inefficiëntie van de 
buitengerechtelijke 
uitwinningsprocedures in sommige 
lidstaten is een belangrijke factor voor 
lage inningspercentages wanneer 
zakelijke kredietnemers bij gedekte 
kredietovereenkomsten in gebreke blijven. 
De duur van sommige bestaande 
procedures leidt tot extra kosten voor 
kredietgevers met zekerheden en 
waardeverlies van de als zekerheid 
gestelde activa. In de lidstaten die geen 
buitengerechtelijke 
uitwinningsprocedures voor diverse 
soorten zekerheden hebben vastgesteld, 
worden kredietgevers met zekerheden 
vaak geconfronteerd met langdurige 
gerechtelijke uitwinningsprocedures.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Bestaande uitwinningsprocedures 
binnen de Unie leiden soms tot ongelijke 
randvoorwaarden voor kredietinstellingen 

Schrappen
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en ondernemingen in de Unie ten aanzien 
van de toegang tot krediet, met name voor 
kmo’s, die in sterkere mate op 
bankkredieten aangewezen zijn dan 
grotere ondernemingen. Ongelijke 
inningspercentages in de lidstaten leiden 
tot verschillen in de beschikbaarheid van 
bankkredieten voor kmo’s, omdat de 
leningscapaciteit van kredietinstellingen 
afneemt naarmate zich op hun balans 
NPL’s ophopen, als gevolg van 
prudentiële vereisten en het feit dat 
interne middelen moeten worden ingezet 
om NPL’s aan te pakken. Dit draagt bij 
tot een gebrek aan vertrouwen in het 
vermogen om zekerheden in andere 
lidstaten uit te winnen, wat kan leiden tot 
hogere leenkosten afhankelijk van de 
plaats van vestiging en ongeacht de echte 
kredietwaardigheid. Er is dus een 
gemeenschappelijke nieuwe procedure 
nodig voor de interne markt, de 
bankenunie en de kapitaalmarktenunie, 
en er moet voor worden gezorgd dat 
kredietinstellingen en ondernemingen die 
een vergunning hebben om in alle 
lidstaten krediet te verlenen door gedekte 
kredietovereenkomsten te sluiten, de 
mogelijkheid hebben de naleving van die 
overeenkomsten af te dwingen door 
middel van doeltreffende en snelle 
buitengerechtelijke 
uitwinningsprocedures.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om consumenten te beschermen, 
moeten kredietovereenkomsten met 
consumenten buiten het 
toepassingsgebied van het mechanisme 
voor de versnelde buitengerechtelijke 
uitwinning van deze richtlijn vallen. 
Evenmin mag dit mechanisme, om 
zelfstandige ondernemers te beschermen, 
van toepassing zijn op 
kredietovereenkomsten die worden gedekt 
door een zekerheid in de vorm van 
onroerend goed dat de hoofdwoning van 
de zelfstandige ondernemer vormt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Aangezien dit mechanisme voor de 
versnelde buitengerechtelijke uitwinning 
een vrijwillig instrument is waarmee de 
kredietgever met zekerheden en de 
zakelijke kredietnemer moeten 
instemmen, moet de kredietnemer op de 
hoogte zijn van de gevolgen en de 
voorwaarden waaronder deze versnelde 
procedure door de kredietgever kan 

Schrappen
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worden gebruikt. De voorwaarden moeten 
derhalve worden vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst, of een 
notariële akte wanneer het nationale recht 
daarin voorziet, tussen de kredietgever en 
de kredietnemer.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om zakelijke kredietnemers te 
beschermen, moeten de nodige 
maatregelen worden getroffen om ervoor 
te zorgen dat kredietgevers kredietnemers 
een redelijke termijn geven om de betaling 
te voldoen teneinde dergelijke 
uitwinningsmaatregelen te voorkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om ervoor te zorgen dat dit 
mechanisme voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden een snel en effectief 
instrument is om zekerheidswaarde te 
innen, moet de overeenkomst waarbij de 
kredietgever met zekerheden en de 
zakelijke kredietnemer hiermee 
instemmen een rechtstreeks uitvoerbare 
titel omvatten, dat wil zeggen een clausule 
in de overeenkomst die rechtstreekse 
uitwinning van de zekerheid via versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden (hierna “AECE” genoemd) 
mogelijk maakt zonder dat het nodig is 
een uitvoerbare titel van de rechter te 
verkrijgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) In lidstaten die reeds 
buitengerechtelijke 
uitwinningsprocedures hebben 
vastgesteld, houden deze procedures 
verband met elementen van nationaal 
burgerlijk, handels-, eigendoms-, 
insolventie-, en publiekrecht, en het soort 
uitwinningsprocedure dat mag worden 
gebruikt, hangt af van het soort actief dat 

Schrappen
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als zekerheid is gesteld, waarbij 
procedures met betrekking tot onroerende 
goederen vaak strengere procedurele 
elementen en minimaal rechterlijk 
toezicht meebrengen. De lidstaten moeten 
dus flexibiliteit hebben bij hun beslissing 
welke uitwinningsprocedure zij aan 
kredietgevers met zekerheden ter 
beschikking stellen voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden: openbare veiling of 
onderhandse verkoop of, in sommige 
nationale kaders, toe-eigening van het 
actief.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om ervoor te zorgen dat de 
kredietgever alleen int wat de zakelijke 
kredietnemer hem volgens de 
kredietovereenkomst verschuldigd is, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 
kredietgever met zekerheden verplicht is 
de zakelijke kredietnemer een eventueel 
positief saldo uit te betalen tussen de 
uitstaande som van het door de zekerheid 
gedekte krediet en de opbrengst van de 
verkoop van het actief (via openbare 
veiling of onderhandse verkoop) of, in 
geval van toe-eigening, tussen de 
uitstaande som en de ten behoeve van de 
toe-eigening verrichte taxatie van het 

Schrappen
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actief. Wanneer lidstaten voorzien in de 
executie van zekerheden door middel van 
toe-eigening, is het passend dat het 
positieve saldo tussen de uitstaande som 
van de gedekte kredietovereenkomst en de 
taxatie van het actief aan de kredietnemer 
wordt uitbetaald. Wanneer via deze 
versnelde uitwinning minder dan de 
uitstaande som van de gedekte 
kredietovereenkomst wordt geïnd, mogen 
de lidstaten de partijen bij een gedekte 
kredietovereenkomst niet beletten om 
uitdrukkelijk overeen te komen dat de 
executie van zekerheden door middel van 
AECE volstaat om het krediet af te lossen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat wanneer een gedekte 
kredietovereenkomst die voorziet in 
versnelde buitengerechtelijke uitwinning 
van zekerheden als bedoeld in deze 
richtlijn door de kredietgever aan een 
derde wordt overgedragen, deze derde het 
recht verkrijgt om onder dezelfde 
voorwaarden van de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden gebruik te maken als de 
kredietgever met zekerheden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om de verenigbaarheid met pre-
insolventie- en insolventieregels te 
waarborgen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat wanneer ten aanzien van de 
zakelijke kredietnemer een preventieve 
herstructureringsprocedure als bedoeld in 
het voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels en een tweede 
kans wordt ingeleid34, voor de executie 
van de zekerheid via AECE een schorsing 
van individuele uitwinningsmaatregelen 
geldt overeenkomstig de nationale 
bepalingen tot omzetting van die richtlijn. 
Wanneer ten aanzien van de zakelijke 
kredietnemer een insolventieprocedure is 
ingeleid, moet voor de executie van de 
zekerheid via AECE eveneens een 
schorsing van individuele 
uitwinningsmaatregelen overeenkomstig 
het toepasselijke nationale recht gelden. 
Het moet aan het nationale recht worden 
overgelaten of kredietgevers met 
zekerheden in het kader van dit versnelde 
mechanisme preferentiële toegang tot de 
zekerheid hebben, wanneer al een 
insolventieprocedure loopt.

Schrappen

__________________
34 Voorstel voor een Richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
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betreffende preventieve 
herstructureringsstelsels, een tweede kans 
en maatregelen ter verhoging van de 
efficiëntie van herstructurerings-, 
insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot 
wijziging van Richtlijn 2012/30/EU, 
COM(2016) 723 final van 22.11.2016.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Gezien de beperkte 
beschikbaarheid van gegevens over het 
aantal door kredietinstellingen gebruikte 
buitengerechtelijke procedures om bij 
wanbetaling van de kredietnemer 
zekerheidswaarde te innen, moeten de 
bevoegde nationale autoriteiten die 
toezicht houden op kredietinstellingen, 
informatie verzamelen over het aantal 
gedekte kredietovereenkomsten die via 
AECE worden afgedwongen, en de tijd die 
hiermee gemoeid is. Om een beter inzicht 
te verschaffen in de doeltreffendheid van 
AECE in de Unie, moeten de lidstaten 
jaarlijks statistische gegevens over deze 
kwesties aan de Commissie toezenden, te 
beginnen één jaar na de datum van 
toepassing van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De bepalingen van zowel 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35 als 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad36 zijn van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
richtlijn. Met name is het noodzakelijk, 
wanneer voor de toepassing van deze 
richtlijn persoonsgegevens worden 
verwerkt, dat het precieze doel wordt 
aangegeven, dat de desbetreffende 
rechtsgrondslag wordt vermeld, dat de 
relevante beveiligingsvoorschriften van 
Verordening (EU) 2016/679 worden 
nageleefd, en dat de beginselen noodzaak, 
evenredigheid, doelbinding en een niet-
buitensporige gegevensbewaarperiode in 
acht worden genomen. Ook moeten in alle 
gegevensverwerkingssystemen die in het 
kader van deze richtlijn worden ontwikkeld 
en gebruikt, de beginselen 
persoonsgegevensbescherming door 
ontwerp en gegevensbescherming door 
standaardinstellingen in acht worden 
genomen. Evenzo moet administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten verenigbaar zijn met de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
Verordening (EU) 2016/679 van het 

(54) De bepalingen van zowel 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35 als 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad36 zijn van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
richtlijn. Met name is het noodzakelijk, 
wanneer voor de toepassing van deze 
richtlijn persoonsgegevens worden 
verwerkt, dat het precieze doel wordt 
aangegeven, dat de desbetreffende 
rechtsgrondslag wordt vermeld, dat de 
relevante beveiligingsvoorschriften van 
Verordening (EU) 2016/679 worden 
nageleefd, en dat de beginselen noodzaak, 
evenredigheid, doelbinding en een 
transparante en niet-buitensporige 
gegevensbewaarperiode in acht worden 
genomen. Ook moeten in alle 
gegevensverwerkingssystemen die in het 
kader van deze richtlijn worden ontwikkeld 
en gebruikt, de beginselen 
persoonsgegevensbescherming door 
ontwerp en gegevensbescherming door 
standaardinstellingen in acht worden 
genomen. Evenzo moet administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten verenigbaar zijn met de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zoals neergelegd in 
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Europees Parlement en de Raad en met de 
met het oog op de tenuitvoerlegging van de 
Uniewetgeving vastgestelde nationale 
gegevensbeschermingsregels.

Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad en met de 
met het oog op de tenuitvoerlegging van de 
Uniewetgeving vastgestelde nationale 
gegevensbeschermingsregels.

__________________ __________________
35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

36 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56 bis) De Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd en 
heeft op 24 januari 2019 advies 
uitgebracht.

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56 ter) Er zal een evaluatie moeten 
worden gemaakt van de efficiëntie van de 
werking van deze richtlijn, aangezien 
vooruitgang zal worden geboekt bij de 
totstandbrenging van de interne 
secundaire markt van niet-renderende 
leningen met een hoog niveau van 
consumentenbescherming. De Commissie 
is bij uitstek in staat om de specifieke 
grensoverschrijdende kwesties te 
analyseren die door de afzonderlijke 
lidstaten niet kunnen worden vastgesteld 
of niet naar behoren kunnen worden 
aangepakt, zoals de risico’s op het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme die zich kunnen voordoen in 
verband met kredietservicing en de 
activiteiten van kredietkopers en de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten van verschillende lidstaten. 
Het is derhalve passend dat in de 
Commissie in haar herziening van deze 
richtlijn ook een grondige beoordeling 
opneemt van de risico’s van het witwassen 
van geld en de financiering van 
terrorisme die gepaard gaan met de 
activiteiten die door de kredietservicers en 
kredietkopers worden verricht, en van de 
administratieve samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kredietservicers die namens een 
kredietinstelling of kredietkoper optreden 
met betrekking tot een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

a) kredietservicers van de rechten van 
een kredietgever op grond van een niet-
renderende kredietovereenkomst of van de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
die is gesloten door een kredietinstelling 
die is gevestigd in de Unie, die namens 
een kredietkoper optreden;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kredietkopers van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een kredietinstelling of door haar 
dochterondernemingen;

b) kredietkopers van de rechten van 
een kredietgever op grond van een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
die is gesloten door een kredietinstelling 
die in de Unie is gevestigd;

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een aanvullend gemeenschappelijk 
mechanisme voor de versnelde 
buitengerechtelijke uitwinning van 
zekerheden met betrekking tot door 
zekerheden gedekte 
kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een kredietservicer van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een in de Unie gevestigde kredietinstelling 
of haar in de Unie gevestigde 
dochterondernemingen, die namens een 
kredietgever optreedt overeenkomstig het 
toepasselijke Unierecht of het toepasselijke 
nationale recht;

a) kredietservicers die optreden 
namens een kredietkoper met betrekking 
tot de rechten van een kredietgever op 
grond van een niet-renderende 
kredietovereenkomst of de niet-
renderende kredietovereenkomst zelf, in 
overeenstemming met het toepasselijke 
Unierecht of nationale recht, die gesloten is 
door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling;

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kredietkoper van een 
kredietovereenkomst die is gesloten door 
een in de Unie gevestigde kredietinstelling 
of haar in de Unie gevestigde 
dochterondernemingen, waarbij de 
kredietkoper de verplichtingen van de 
kredietgever krachtens de 
kredietovereenkomst op zich neemt 
overeenkomstig het toepasselijke 
Unierecht en het toepasselijke nationale 

b) kredietkopers van de rechten van 
een kredietgever op grond van een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet renderende kredietovereenkomst zelf, 
die is gesloten door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling.
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recht.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 3, de artikelen 23 tot en 
met 33 en de artikelen 39 tot en met 43 
van deze richtlijn zijn van toepassing op 
gedekte kredietovereenkomsten tussen 
kredietgevers en zakelijke kredietnemers 
die worden gedekt door roerende en 
onroerende activa die eigendom zijn van 
de zakelijke kredietnemer en die als 
zekerheid zijn gesteld voor een 
kredietgever om de terugbetaling van uit 
de gedekte kredietovereenkomst 
voortvloeiende vorderingen te 
garanderen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat de bescherming 
van consumenten krachtens Richtlijn 
2014/17/EU, Richtlijn 2008/48/EG, 

3. Ten aanzien van de 
kredietovereenkomsten die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
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Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en de 
nationale omzettingsbepalingen daarvan 
onverlet ten aanzien van de 
kredietovereenkomsten die onder het 
toepassingsgebied ervan vallen.

vallen, laat deze richtlijn de beginselen 
van het contractenrecht en de beginselen 
van het burgerlijk recht in het nationale 
recht met betrekking tot de overdracht van 
de rechten van een kredietgever krachtens 
een kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf, de bescherming 
van consumenten en kredietnemers 
krachtens met name Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG, Richtlijn 93/13/EEG 
van de Raad en de nationale 
omzettingsbepalingen daarvan, of ander 
relevant Unierecht en andere relevante 
nationale 
consumentenbeschermingswetten 
onverlet.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het servicen van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen;

a) het servicen van de rechten van een 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf door:
i) een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling;
ii) een beheerder van alternatieve 
beleggingsinstellingen (abi-beheerder) die 
over een vergunning beschikt of een 
notificatie heeft gedaan overeenkomstig 
Richtlijn 2011/61/EU of een 
beheermaatschappij of een 
beleggingsmaatschappij die over een 
vergunning beschikt overeenkomstig 
Richtlijn 2009/65/EG, mits de 
beleggingsmaatschappij geen 
beheermaatschappij overeenkomstig die 
richtlijn heeft aangewezen, namens het 
fonds dat zij beheren;
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iii) een niet-kredietinstelling die is 
onderworpen aan toezicht door de 
bevoegde nationale autoriteit van een 
lidstaat overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2008/48/EG of artikel 35 van 
Richtlijn 2014/17/EU bij het uitvoeren 
van activiteiten in die lidstaat.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het servicen van een 
kredietovereenkomst die niet is gesloten 
door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling of haar in de Unie 
gevestigde dochterondernemingen, 
behalve wanneer de afgesloten 
kredietovereenkomst wordt vervangen 
door een kredietovereenkomst die door een 
dergelijke instelling of haar 
dochterondernemingen is afgesloten;

b) het servicen van de rechten van 
een kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf die niet is 
gesloten door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling, behalve wanneer de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf worden 
vervangen door een kredietovereenkomst 
die door een dergelijke instelling is 
afgesloten;

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aankoop van een 
kredietovereenkomst door een in de Unie 
gevestigde kredietinstelling of haar in de 
Unie gevestigde dochterondernemingen;

c) de aankoop van de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
door een in de Unie gevestigde 
kredietinstelling;
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Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de overdracht van 
kredietovereenkomsten vóór de in artikel 
41, lid 2, tweede alinea, bedoelde datum.

d) de overdracht en het servicen van 
de rechten van een kredietgever of de 
kredietovereenkomst zelf in de context van 
een securitisatie.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het servicen van de rechten van de 
kredietverlener krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf, door 
beroepsbeoefenaars zoals notarissen en 
deurwaarders zoals gedefinieerd in het 
nationale recht of advocaten in de zin van 
artikel 1, lid 2, onder a), van 
Richtlijn 98/2/EG van het Europees 
Parlement en de Raad36 bis van 
16 februari 1998 ter vergemakkelijking 
van de permanente uitoefening van het 
beroep van advocaat in een andere 
lidstaat dan die waar de 
beroepskwalificatie is verworven, mag, 
onderhevig aan het toezicht van elke 
lidstaat, door de lidstaten worden 
uitgezonderd van de toepassing van deze 
richtlijn wanneer zij als onderdeel van 
hun beroep de activiteiten verrichten die 
worden genoemd in artikel 3, lid 9, van 
deze richtlijn.
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__________________
36 bis Richtlijn 98/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 
1998 ter vergemakkelijking van de 
permanente uitoefening van het beroep 
van advocaat in een andere lidstaat dan 
die waar de beroepskwalificatie is 
verworven.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Artikel 3, de artikelen 23 tot en 
met 33 en de artikelen 34 tot en met 43 
van deze richtlijn zijn niet van toepassing 
op:

Schrappen

a) gedekte kredietovereenkomsten 
tussen kredietgevers en kredietnemers die 
consumenten zijn in de zin van artikel 3, 
onder a), van Richtlijn 2008/48/EG;
b) gedekte kredietovereenkomsten 
tussen kredietgevers en zakelijke 
kredietnemers die vennootschappen 
zonder winstoogmerk zijn;
c) gedekte kredietovereenkomsten 
tussen kredietgevers en zakelijke 
kredietnemers die worden gedekt door de 
volgende categorieën zekerheden:
i)

financiëlezekerheidsovereenkomst
en in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2002/47/EG37;
ii) een voor bewoning bestemd 
onroerend goed dat de hoofdwoning van 
een zakelijke kredietnemer is.
__________________
37 Richtlĳn 2002/47/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 6 juni 2002 
betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten (PB 
L 168 van 27.6.2002, blz. 43).

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “kredietgever”: een 
kredietinstelling of rechtspersoon die in 
het kader van de uitoefening van haar of 
zijn handels-, bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten een krediet heeft 
verleend, of een kredietkoper;

(2) “kredietgever”: een 
kredietinstelling die een krediet heeft 
verleend, of een kredietkoper;

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “kredietnemer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten met 
een kredietgever;

(3) “kredietnemer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten met 
een kredietgever, met inbegrip van zijn 
rechtsopvolger of rechtverkrijgende;

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “zakelijke kredietnemer”: een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
geen consument is en die een 
kredietovereenkomst heeft gesloten met 
een kredietgever;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) “kredietservicingovereenkomst”: 
een schriftelijk contract tussen een 
kredietgever en een kredietservicer over 
de door de kredietservicer in opdracht van 
de kredietgever te verrichten diensten;

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) “gedekte kredietovereenkomst”: 
een door een kredietinstelling of een 
andere tot het verstrekken van kredieten 
gemachtigde onderneming afgesloten 
kredietovereenkomst die wordt gedekt 
door een van de volgende zekerheden:

Schrappen

a) een hypotheek, bezwaring, 
retentierecht of ander vergelijkbaar 
zekerheidsrecht dat in een lidstaat 
gebruikelijk is in verband met onroerende 
activa;
b) een pandrecht, bezwaring, 
retentierecht of ander vergelijkbaar 
zekerheidsrecht dat in een lidstaat 
gebruikelijk is in verband met roerende 
activa;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) “kredietkoper”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling is en die een 
kredietovereenkomst koopt in het kader 
van de uitoefening van zijn handels-, 
bedrijfs- of beroepsactiviteiten;

(7) “kredietkoper”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling is en die de rechten van 
een kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet renderende kredietovereenkomst zelf 
koopt in het kader van de uitoefening van 
zijn handels-, bedrijfs- of 
beroepsactiviteiten;
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Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) “kredietservicer”: een 
rechtspersoon die in het kader van zijn 
bedrijfsactiviteiten namens de 
kredietgever of namens zichzelf de 
rechten en verplichtingen met betrekking 
tot de rechten van de kredietgever 
krachtens een niet-renderende 
kredietovereenkomst of de niet-
renderende kredietovereenkomst zelf 
beheert en de nakoming ervan afdwingt 
en die ten minste één of meer van de 
volgende activiteiten verricht:
i) het innen en invorderen van 
verschuldigde betalingen van de 
kredietnemer in verband met de rechten 
van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of in verband met de 
kredietovereenkomst zelf indien dit geen 
“betalingsdiensten” zijn in de zin van 
bijlage I bij Richtlijn 2015/2366, 
overeenkomstig het nationale recht;
ii) het opnieuw onderhandelen met de 
kredietnemers over de voorwaarden met 
betrekking tot de rechten van een 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf, in 
overeenstemming met de door de 
kredietgever gegeven instructies en in 
overeenstemming met de vereisten die in 
het nationale recht zijn vastgelegd, indien 
hij geen kredietbemiddelaar is in de zin 
van artikel 4, lid 5, van 
Richtlijn 2014/17/EU of artikel 3, 
onder f), van Richtlijn 2008/48/EG;
iii) het beheren van eventuele klachten 
met betrekking tot de rechten van de 
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kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of met betrekking tot 
de kredietovereenkomst zelf;
iv) het in kennis stellen van de 
kredietnemer van alle wijzigingen in 
rentevoeten, kosten of verschuldigde 
betalingen in verband met de rechten van 
de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of in verband met de 
kredietovereenkomst zelf.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) “kredietservicer”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die geen 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling is en die namens 
een kredietgever een of meer van de 
volgende activiteiten verricht:

Schrappen

a) hij ziet toe op de naleving van de 
kredietovereenkomst;
b) hij verzamelt en beheert informatie 
over de status van de 
kredietovereenkomst, de kredietnemer en 
de ter dekking van de 
kredietovereenkomst gebruikte 
zekerheden;
c) hij stelt de kredietnemer in kennis 
van alle wijzigingen in rentevoeten, 
kosten of betalingen die uit hoofde van de 
kredietovereenkomst verschuldigd zijn;
d) hij dwingt namens de kredietgever 
de nakoming van de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van de 
kredietovereenkomst af, inclusief het 
beheer van terugbetalingen;
e) hij onderhandelt opnieuw met 
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kredietnemers over de voorwaarden van 
de kredietovereenkomst, wanneer zij geen 
“kredietbemiddelaar” in de zin van artikel 
4, punt 5, van Richtlijn 2014/17/EU of 
artikel 3, onder f), van Richtlijn 
2008/48/EG zijn;
f) hij behandelt klachten van 
kredietnemers;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) “lidstaat van herkomst”: de lidstaat 
waar de kredietservicer woonachtig of 
gevestigd is;

(9) “lidstaat van herkomst”: met 
betrekking tot de kredietservicer de 
lidstaat waar zijn statutaire zetel is 
gevestigd, of, indien de kredietservicer 
volgens zijn nationale recht geen 
statutaire zetel heeft, de lidstaat waarin 
zijn hoofdkantoor is gevestigd of, met 
betrekking tot de kredietkoper, de lidstaat 
waar de kredietkoper woonachtig of 
gevestigd is.

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) “lidstaat van ontvangst”: de lidstaat, 
die niet de lidstaat van herkomst is, waar 
de kredietservicer een bijkantoor heeft, een 
vertegenwoordiger heeft aangewezen of 
kredietservicingdiensten verleent;

(10) “lidstaat van ontvangst”: de lidstaat, 
die niet de lidstaat van herkomst is, waar 
de kredietservicer een bijkantoor heeft, een 
kredietservicingaanbieder in de zin van 
artikel 10 heeft aangewezen of de 
kredietnemer woonachtig of gevestigd is 
ten tijde van het afsluiten van de 
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kredietovereenkomst;

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) “consument”: een consument in de 
zin van artikel 3, onder a), van Richtlijn 
2008/48/EG.

(11) “consument”: een natuurlijk 
persoon die bij kredietovereenkomsten in 
de zin van deze richtlijn handelt voor 
doeleinden die buiten zijn handels- 
bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen;

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) “niet-renderende 
kredietovereenkomst”: een 
kredietvordering die voldoet aan de 
criteria van bijlage V, deel 2, punt 213 
van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
680/201438 bis van het Europees Parlement 
en de Raad om als niet-renderende 
blootstelling te worden beschouwd.
________________
38 bis Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
680/2014 van de Commissie van 16 april 
2014 tot vaststelling van technische 
uitvoeringsnormen voor wat betreft de 
rapportage aan de toezichthoudende 
autoriteit door instellingen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad (PB L 191 van 8.6.2014, blz. 1).
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Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de volgende 
vereisten vast voor de verlening van een 
vergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1:

1. De lidstaten stellen ten minste de 
volgende vereisten vast voor de verlening 
van een vergunning als bedoeld in 
artikel 4, lid 1:

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aanvrager is een burger van de 
Unie of een rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 54 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie;

a) de aanvrager is een rechtspersoon 
als bedoeld in artikel 54 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en zijn statutaire zetel of, indien hij 
volgens zijn nationale recht geen 
statutaire zetel heeft, zijn hoofdkantoor, is 
gevestigd in de lidstaat waar hij een 
vergunning wil verkrijgen;

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de aanvrager een 
natuurlijke persoon is, heeft hij, of 
wanneer de aanvrager een rechtspersoon 

b) de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan staan als voldoende 
betrouwbaar bekend doordat zij bewijzen 
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is, hebben de leden van het leidinggevende 
of bestuursorgaan en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
aanvrager hebben in de zin van artikel 4, 
lid 1, punt 36, van Verordening (EU) nr. 
575/2013, de volgende kenmerken:

dat:

i) zij staan als voldoende 
betrouwbaar bekend;

ii) zij hebben een blanco strafblad of 
ander nationaal equivalent ten aanzien van 
ernstige strafbare feiten in verband met 
eigendom, financiële activiteiten of de 
lichamelijke integriteit;

i) zij een blanco strafblad hebben of 
ander nationaal equivalent ten aanzien van 
ernstige strafbare feiten in verband met 
eigendom, financiële activiteiten, het 
witwassen van geld, fraude, fiscale 
misdrijven, de schending van het 
beroepsgeheim of de lichamelijke 
integriteit;

iii) zij zijn niet aan een 
insolventieprocedure onderworpen of 
voorheen failliet verklaard, tenzij zij 
overeenkomstig het nationale recht zijn 
gerehabiliteerd;

ii) zij niet aan een lopende 
insolventieprocedure zijn onderworpen of 
voorheen failliet verklaard, tenzij zij 
overeenkomstig het nationale recht zijn 
gerehabiliteerd;

en
iii) het bestuur als geheel beschikt 
over voldoende kennis en ervaring om het 
bedrijf op competente en verantwoorde 
wijze te leiden.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de personen die een 
gekwalificeerde deelneming in de 
aanvrager hebben in de zin van artikel 4, 
lid 1, punt 36, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 staan als voldoende 
betrouwbaar bekend doordat zij voldoen 
aan de vereisten die worden genoemd in 
dit lid, onder b), punten i) en ii);
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Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanvrager beschikt over 
passende governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen die de 
inachtneming van de rechten van de 
kredietnemer en de naleving van de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens waarborgen in 
overeenstemming met het recht dat op de 
kredietovereenkomst van toepassing is;

c) de aanvrager beschikt over 
passende governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen die de 
inachtneming van de rechten van de 
kredietnemer en de naleving van 
Verordening (EU) 2016/679 en het recht 
dat van toepassing is op de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf waarborgen;

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de aanvrager voert een passend 
beleid dat een eerlijke en zorgvuldige 
behandeling van kredietnemers waarborgt, 
door onder meer rekening te houden met 
hun financiële situatie en door 
kredietnemers, in voorkomend geval, te 
verwijzen naar schuldadviesdiensten of 
sociale diensten;

d) de aanvrager voert een passend 
beleid dat de naleving van de regels inzake 
consumentenbescherming en de 
transparantie van de eerlijke en 
zorgvuldige behandeling van 
kredietnemers waarborgt, door onder meer 
rekening te houden met hun financiële 
situatie en door kredietnemers, in 
voorkomend geval, te verwijzen naar 
schuldadviesdiensten of sociale diensten;

Or. en



PE644.827v01-00 64/118 PR\1193984NL.docx

NL

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de aanvrager beschikt over genoeg 
geschikte medewerkers die de taal spreken 
van de lidstaat waar de kredietnemer ten 
tijde van het sluiten van de 
kredietovereenkomst verblijft;

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de aanvrager beschikt over 
adequate procedures tegen het witwassen 
van geld en voor de bestrijding van 
terrorisme, ingeval in de nationale 
wetgeving van de lidstaat van herkomst of 
verblijf tot omzetting van 
Richtlijn 2015/849/EU kredietservicers 
worden aangewezen als meldingsplichtige 
entiteiten voor het voorkomen en 
bestrijden van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme;

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) de aanvrager beschikt over 
voldoende aanvangskapitaal;
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Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) er zijn geen belemmeringen 
voor de uitoefening van effectief toezicht 
op de aanvrager vanwege de structuur 
van zijn groep;

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e sexies) de aanvrager is krachtens 
het toepasselijke nationale recht 
onderworpen aan:
i) solide governanceregelingen, 
waaronder adequate 
internecontrolemechanismen en degelijke 
administratieve en boekhoudkundige 
procedures;
ii) adequate eigenvermogens- en 
liquiditeitsvereisten;
iii) passende maatregelen voor het nemen, 
beheersen, monitoren en beperken van de 
risico’s waaraan de aanvrager is 
blootgesteld of kan worden blootgesteld;
iv) vereisten inzake rapportage en 
openbaarmaking.

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EBA verstrekt richtsnoeren om 
de in lid 1, onder e quater) en 
e quinquies), genoemde voorwaarden en 
de in lid 1, onder e sexies), van dit artikel 
genoemde minimumvereisten te 
specifiëren.
Deze richtsnoeren worden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De EBA verstrek na raadpleging 
van alle relevante belanghebbenden en 
rekening houdend met alle betrokken 
belangen en overeenkomstig artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren voor de in lid 1, onder b), 
punt iii), van dit artikel genoemde 
vereisten.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bewijs van de rechtsvorm en de a) bewijs van de rechtsvorm van de 



PR\1193984NL.docx 67/118 PE644.827v01-00

NL

oprichtingsakte van de aanvrager, in 
voorkomend geval;

aanvrager en een kopie van de 
oprichtingsakte en de statuten van de 
onderneming;

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de identiteit van de leden van het 
leidinggevende of bestuursorgaan van de 
aanvrager die een gekwalificeerde 
deelneming hebben in de zin van artikel 4, 
lid 1, punt 36, van Verordening (EU) nr. 
575/2013;

c) de identiteit van de leden van het 
leidinggevende of bestuursorgaan van de 
aanvrager en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming hebben in de 
zin van artikel 4, lid 1, punt 36, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013;

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bewijs dat de aanvrager en de 
onder c) bedoelde personen voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 5, lid 1, onder 
b);

d) bewijs dat de aanvrager voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 5, lid 1, 
onder b);

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bewijs dat de in dit lid, onder c), 
bedoelde personen voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 5, lid 1, onder 
b bis);

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) bewijs van de in artikel 5, lid 1, 
onder e ter), bedoelde procedures;

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst binnen 20 werkdagen na 
ontvangst van de vergunningsaanvraag 
beoordelen of de aanvraag volledig is. 
Indien de aanvraag onvolledig wordt 
geacht, stellen de bevoegde autoriteiten 
een termijn vast waarbinnen de aanvrager 
aanvullende informatie moet verstrekken, 
en zij stellen de aanvrager in kennis 
wanneer zij van mening zijn dat een 
aanvraag volledig is.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst binnen 30 dagen na ontvangst 
van de vergunningsaanvraag beoordelen of 
de aanvraag volledig is.

Or. en
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Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst binnen 30 werkdagen na de 
datum van ontvangst van een volledige 
aanvraag beoordelen of de aanvrager aan 
de nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn voldoet. De bevoegde 
autoriteiten nemen na afloop van deze 
beoordeling een met redenen omkleed 
besluit tot verlening of weigering van de 
vergunning, waarvan de aanvrager 
binnen vijf werkdagen in kennis wordt 
gesteld.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de aanvrager binnen 90 dagen 
na de ontvangst van een volledige 
aanvraag, of ingeval de aanvraag 
onvolledig wordt geacht, na de ontvangst 
van de vereiste informatie, de aanvrager 
meedelen of de vergunning wordt 
verleend of geweigerd, en in voorkomend 
geval de redenen geven voor de weigering.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
aanvrager beroep bij de rechter kan 
instellen wanneer de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst een 
vergunningsaanvraag als bedoeld in artikel 
5, lid 2, besluiten af te wijzen of wanneer 
zij ten aanzien van een 
vergunningsaanvraag niet binnen zes 
maanden na ontvangst van een volledige 
aanvraag een besluit nemen.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
aanvrager beroep bij de rechter kan 
instellen wanneer de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst een 
vergunningsaanvraag als bedoeld in 
artikel 5, lid 2, besluiten af te wijzen of 
wanneer zij niet binnen de in lid 4, van dit 
artikel bepaalde termijn een besluit 
nemen ten aanzien van de 
vergunningsaanvraag.

Or. en
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Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de aan een kredietservicer 
verleende vergunning kunnen intrekken, 
indien de kredietservicer:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de toezichts-, onderzoeks- en 
sanctiebevoegdheden hebben 
overeenkomstig artikel 21 die nodig zijn 
om de aan een kredietservicer verleende 
vergunning in te trekken, indien de 
kredietservicer:

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de voorwaarden van artikel 5, lid 1, 
niet meer vervult;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een ernstige overtreding van de 
toepasselijke regels begaat, inclusief de 
bepalingen van nationaal recht tot 
omzetting van deze richtlijn.

f) een ernstige overtreding van de 
toepasselijke regels begaat, inclusief de 
bepalingen van nationaal recht tot 
omzetting van deze richtlijn of andere 
regels inzake consumentenbescherming.

Or. en
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Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een nationaal register 
opstellen en bijhouden van alle 
kredietservicers met een vergunning om op 
hun grondgebied diensten te verlenen, 
inclusief kredietservicers die diensten 
verrichten op grond van artikel 11.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten een ten minste een 
lijst of, waar dat passender wordt geacht, 
een nationaal register opstellen en 
bijhouden van alle kredietservicers met een 
vergunning om op hun grondgebied 
diensten te verlenen, inclusief 
kredietservicers die diensten verrichten op 
grond van artikel 11.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit register wordt online openbaar 
gemaakt en regelmatig bijgewerkt.

2. Deze lijst of dit register wordt 
online openbaar gemaakt op de websites 
van de bevoegde autoriteiten en regelmatig 
bijgewerkt.

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een vergunning is 
ingetrokken, werken de bevoegde 
autoriteiten het register onverwijld bij.

3. Indien een vergunning is 
ingetrokken, werken de bevoegde 
autoriteiten de lijst of het register 
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onverwijld bij.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer zijn diensten met 
betrekking tot het beheer en de afdwinging 
van de naleving van een 
kredietovereenkomst verleent op basis van 
een schriftelijke overeenkomst met een 
kredietgever.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer een kredietkoper niet zelf de 
kredietservicingactiviteiten verricht, de 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, 
aangewezen kredietservicer zijn diensten 
met betrekking tot het beheer en de 
afdwinging van de naleving van de rechten 
van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of van de 
kredietovereenkomst zelf verleent op basis 
van een kredietservicingovereenkomst met 
een kredietgever.

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde overeenkomst 
omvat:

2. De kredietservicingovereenkomst 
omvat:

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een door de partijen aangegane 
verbintenis om het op de 
kredietovereenkomst toepasselijke 
Unierecht en nationale recht na te leven, 
ook ten aanzien van de 
consumentenbescherming.

d) een door de partijen aangegane 
verbintenis om het op de 
kredietovereenkomst of de rechten van de 
kredietgever toepasselijke Unierecht en 
nationale recht na te leven, ook ten aanzien 
van de consumenten- en 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) een clausule waarin de eerlijke en 
zorgvuldige behandeling van de 
kredietnemers wordt vereist.

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen voorschrijven 
dat de kredietservicingovereenkomst ook 
de vereiste omvat dat de kredietservicer de 
kredietgever in kennis stelt voordat hij 
zijn activiteiten als kredietservicer 
uitbesteedt.

Or. en
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Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer de volgende bescheiden ten 
minste tien jaar na de datum van de in lid 1 
bedoelde overeenkomst bewaart:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende bescheiden door de 
kredietservicer worden bewaard voor een 
periode van ten minste vijf jaar na de 
datum waarop de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst wordt beëindigd of tot de in 
de lidstaat van herkomst toepasselijke 
wettelijke verjaringstermijn, doch niet 
langer dan tien jaar:

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) alle correspondentie met de 
kredietgever en de kredietnemer;

a) de relevante correspondentie met 
de kredietgever en de kredietnemer, onder 
de in het toepasselijke nationale recht 
vastgestelde voorwaarden;

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle van de kredietgever ontvangen 
instructies ten aanzien van elke 
kredietovereenkomst die hij beheert en 
waarvan hij de naleving afdwingt namens 
die kredietgever.

b) de relevante van de kredietgever 
ontvangen instructies ten aanzien van elk 
recht van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf die hij beheert en 
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waarvan hij de naleving afdwingt namens 
die kredietgever, onder de in het 
toepasselijke nationale recht vastgestelde 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de kredietservicingovereenkomst.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer, wanneer hij een derde 
gebruikt om activiteiten uit te oefenen die 
normaal gesproken door hemzelf zouden 
worden verricht (hierna 
“kredietservicingaanbieder” genoemd), de 
kredietservicer volledig verantwoordelijk 
blijft voor de nakoming van alle 
verplichtingen krachtens de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn. 
De uitbesteding van die 
kredietservicingactiviteiten is aan de 
volgende voorwaarden onderworpen:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer een derde voor een 
kredietservicer diensten verricht die 
betrekking hebben op een van de in 
artikel 3, lid 9, genoemde activiteiten 
(hierna “kredietservicingaanbieder” 
genoemd), de kredietservicer volledig 
verantwoordelijk blijft voor de nakoming 
van alle verplichtingen krachtens de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt tussen de kredietservicer en de 
kredietservicingaanbieder een 
schriftelijke uitbestedingsovereenkomst 
gesloten waarin wordt bepaald dat de 
kredietservicingaanbieder verplicht is tot 
naleving van de toepasselijke wettelijke 
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bepalingen, met inbegrip van het 
nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn en het relevante nationale recht 
of Unierecht dat van toepassing is op de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
zelf. De contractuele relatie tussen de 
kredietservicer en de kredietgever en de 
en de verplichtingen van de 
kredietservicer jegens de kredietgever of 
kredietnemers worden niet gewijzigd door 
de uitbestedingsovereenkomst met de 
kredietservicingaanbieder. De 
uitbesteding van de 
kredietservicingactiviteiten doet geen 
afbreuk aan de naleving door een 
kredietservicer van de in artikel 5, lid 1, 
vastgestelde vergunningvereisten. De 
uitbesteding aan de 
kredietservicingaanbieder verhindert niet 
dat de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de artikelen 12 en 20 
toezicht uitoefenen op een kredietservicer.
De uitbesteding van de in artikel 3, lid 9, 
genoemde activiteiten wordt niet 
uitgevoerd op een manier die de kwaliteit 
van de interne controle van de 
kredietservicer of de soliditeit of 
continuïteit van zijn kredietdiensten 
schaadt.

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tussen de kredietservicer en de 
kredietservicingaanbieder wordt een 
schriftelijke uitbestedingsovereenkomst 
gesloten die de kredietservicingaanbieder 
verplicht tot naleving van het op de 
kredietovereenkomst toepasselijke 

Schrappen
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Unierecht of nationale recht.

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichtingen van 
kredietservicers krachtens deze richtlijn 
mogen niet worden gedelegeerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de contractuele relatie en 
verplichtingen van de kredietservicer 
jegens zijn cliënten worden niet gewijzigd;

Schrappen

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de in artikel 5, lid 1, bedoelde 
voorwaarden voor de 
vergunningverlening aan de 
kredietservicer blijven onverlet;

Schrappen

Or. en
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Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de uitbesteding aan de 
kredietservicingaanbieder verhindert niet 
dat de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de artikelen 12 en 20 
toezicht uitoefenen op een kredietservicer;

Schrappen

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de kredietservicer heeft 
rechtstreeks toegang tot alle relevante 
informatie met betrekking tot de aan de 
kredietservicingaanbieder uitbestede 
diensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de kredietservicer behoudt de 
deskundigheid en middelen om de 
uitbestede activiteiten te kunnen 
uitoefenen nadat de 
uitbestedingsovereenkomst is beëindigd.

Schrappen
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Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer alle bescheiden inzake 
instructies aan de 
kredietservicingaanbieder ten minste tien 
jaar na de datum van de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst bewaart.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst en, in 
voorkomend geval, de lidstaat van 
ontvangst onverwijld in kennis stelt 
voordat de activiteiten overeenkomstig 
lid 1 worden uitbesteed.

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer, onder de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in het toepasselijke 
nationale recht, bescheiden inzake de 
relevante instructies aan de 
kredietservicingaanbieder, en de 
uitbestedingsovereenkomst bewaart voor 
een periode van ten minste vijf jaar na de 
datum waarop de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst wordt beëindigd of tot de 
wettelijke verjaringstermijn in de lidstaat, 
doch niet langer dan tien jaar.

Or. en
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Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer en de 
kredietservicingaanbieder de in lid 2 
bedoelde informatie op verzoek aan de 
bevoegde autoriteiten ter beschikking stelt.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer en de 
kredietservicingaanbieder de in lid 2 bis 
bedoelde informatie op verzoek aan de 
bevoegde autoriteiten ter beschikking stelt.

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig artikel 
5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
in de Unie te verrichten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer die overeenkomstig 
artikel 5 in een lidstaat van herkomst een 
vergunning heeft verkregen, het recht heeft 
de onder die vergunning vallende diensten 
in de Unie te verrichten, onverminderd de 
in de nationale wetgeving van de 
overeenkomstig deze richtlijn in de 
lidstaat van ontvangst vastgestelde 
beperkingen en vereisten.

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in voorkomend geval, de identiteit 
en het adres van een in de lidstaat van 
ontvangst aangewezen vertegenwoordiger;

c) in voorkomend geval, de identiteit 
en het adres van de 
kredietservicingaanbieder in de lidstaat 
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van ontvangst;

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) naargelang van het geval, details 
van de maatregelen die zijn genomen om 
de interne procedures, 
governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen aan te passen 
teneinde de naleving van de op de 
kredietovereenkomst toepasselijke 
voorschriften te waarborgen.

e) naargelang van het geval, details 
van de maatregelen die zijn genomen om 
de interne procedures, 
governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen aan te passen 
teneinde de naleving van de op de rechten 
van de kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of op de 
kredietovereenkomst zelf toepasselijke 
voorschriften te waarborgen.

Or. en

Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst delen de in lid 2 
bedoelde informatie binnen dertig 
werkdagen na ontvangst ervan mede aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, die de ontvangst ervan 
onverwijld bevestigen. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
stellen vervolgens de kredietservicer van 
een dergelijke ontvangstbevestiging in 
kennis.

3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst delen alle in lid 2 
bedoelde informatie binnen dertig 
werkdagen na ontvangst ervan mede aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, die de ontvangst ervan 
onverwijld bevestigen. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
stellen vervolgens de kredietservicer van 
een dergelijke ontvangstbevestiging in 
kennis.

Or. en
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Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer, zodra de bevoegde 
autoriteiten van een lidstaat van herkomst 
de in lid 2 bedoelde informatie mededelen, 
mag beginnen met het verrichten van 
diensten in de lidstaat van ontvangst vanaf 
de eerste van de volgende data:

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kredietservicer mag beginnen met het 
verrichten van diensten in de lidstaat van 
ontvangst vanaf de eerste van de volgende 
data:

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer geen mededeling als 
bedoeld onder a) wordt ontvangen, na het 
verstrijken van twee maanden vanaf de 
datum van mededeling van de informatie 
als bedoeld in lid 3.

b) wanneer geen mededeling als 
bedoeld onder a) wordt ontvangen, na het 
verstrijken van twee maanden vanaf de 
datum van indiening van alle informatie 
als bedoeld in lid 2 bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van ontvangst.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst van latere 
wijzigingen van de overeenkomstig lid 3 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietservicer de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst van latere 
wijzigingen van de overeenkomstig lid 2 
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medegedeelde informatie in kennis stelt via 
de procedure van de leden 3, 4 en 5.

medegedeelde informatie in kennis stelt via 
de procedure van de leden 3, 4 en 5.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst de bevoegdheid krijgen om 
toezicht te houden op, onderzoek in te 
stellen naar en administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
op te leggen aan kredietservicers ten 
aanzien van hun activiteiten in een lidstaat 
van ontvangst.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat van 
herkomst de bevoegdheid krijgen om 
toezicht te houden op, onderzoek in te 
stellen naar en administratieve geldboeten 
en remediërende maatregelen op te leggen 
aan kredietservicers ten aanzien van hun 
activiteiten in een lidstaat van ontvangst.

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een in een lidstaat van herkomst 
woonachtige of gevestigde kredietservicer 
in een lidstaat van ontvangst een bijkantoor 
heeft gevestigd of een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst nauw samenwerken bij de 
uitvoering van hun functies en taken 
krachtens deze richtlijn, met name bij het 
uitvoeren van controles, onderzoeken en 
inspecties ter plaatse in dat bijkantoor of 
ten aanzien van die vertegenwoordiger.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een in een lidstaat van herkomst 
woonachtige of gevestigde kredietservicer 
in een lidstaat van ontvangst een bijkantoor 
heeft gevestigd of een 
kredietservicingaanbieder heeft 
aangewezen, de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
nauw samenwerken bij de uitvoering van 
hun functies en taken krachtens deze 
richtlijn, met name bij het uitvoeren van 
controles, onderzoeken en inspecties ter 
plaatse in dat bijkantoor of ten aanzien van 
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die kredietservicingaanbieder.

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst bij de uitvoering van hun functies 
en taken krachtens deze richtlijn de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst om bijstand verzoeken bij het 
uitvoeren van een inspectie ter plaatse van 
een bijkantoor dat gevestigd is in of een 
vertegenwoordiger die is aangewezen in 
een lidstaat van ontvangst.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst bij de uitvoering van hun functies 
en taken krachtens deze richtlijn de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst om bijstand verzoeken bij het 
uitvoeren van een inspectie ter plaatse van 
een bijkantoor dat gevestigd is in of een 
kredietservicingaanbieder die is 
aangewezen in een lidstaat van ontvangst. 
De inspectie ter plaatse van een 
bijkantoor of een 
kredietservicingaanbieder wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
recht van de lidstaat waar de inspectie 
wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van ontvangst besluiten 
namens de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst inspecties ter plaatse 
uit te voeren, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
onverwijld in kennis van de resultaten 
daarvan.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de uit 
de nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, zij dit bewijs 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst toezenden met het 
verzoek passende maatregelen te nemen.

9. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst over bewijs 
beschikken dat een kredietservicer die op 
het grondgebied van deze lidstaat diensten 
verricht overeenkomstig artikel 11, de 
toepasselijke regels, met inbegrip van de 
uit de nationale bepalingen tot omzetting 
van deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt, zij dit bewijs 
aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst toezenden met het 
verzoek passende maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst die het bewijs 
hebben toegezonden, uiterlijk twee 
maanden na het in lid 8 bedoelde verzoek 
in kennis stellen van nadere 
bijzonderheden over een in verband met 
het door de lidstaat van ontvangst 
verstrekte bewijs ingeleide administratieve 
of andere procedure, aan de kredietservicer 
opgelegde sancties of geldboeten en 
remediërende maatregelen of een met 

10. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst die het bewijs 
hebben toegezonden, uiterlijk twee 
maanden na het in lid 8 bedoelde verzoek 
in kennis stellen van nadere 
bijzonderheden over een in verband met 
het door de lidstaat van ontvangst 
verstrekte bewijs ingeleide administratieve 
of andere procedure, aan de kredietservicer 
opgelegde geldboeten en remediërende 
maatregelen of een met redenen omkleed 
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redenen omkleed besluit om geen 
maatregelen te nemen. Indien een 
procedure is ingeleid, houden de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst op de hoogte van de stand van 
zaken.

besluit om geen maatregelen te nemen. 
Indien een procedure is ingeleid, houden de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst op de hoogte van de 
stand van zaken.

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, wanneer de kredietservicer de 
uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen nog steeds niet nakomt 
nadat de lidstaat van herkomst is ingelicht 
dat binnen een redelijke termijn geen 
passende maatregelen zijn genomen, of 
ondanks door de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst genomen 
maatregelen of in een dringend geval, 
passende administratieve sancties of 
geldboeten en remediërende maatregelen 
mogen opleggen om ervoor te zorgen dat 
de bepalingen van deze richtlijn op zijn 
grondgebied worden nageleefd, nadat zij 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst hiervan onverwijld in kennis 
hebben gesteld.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst, nadat de lidstaat van herkomst is 
ingelicht dat binnen een redelijke termijn 
geen passende maatregelen zijn genomen, 
of ondanks door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst genomen 
maatregelen of in een dringend geval, 
waarin onmiddellijk moet worden 
opgetreden tegen een ernstige dreiging 
voor de collectieve belangen van de 
kredietnemers omdat de kredietservicer de 
toepasselijke regels, waaronder de uit deze 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
nog steeds niet nakomt, passende 
administratieve geldboeten en 
remediërende maatregelen mogen opleggen 
om ervoor te zorgen dat de toepasselijke 
regels worden nageleefd, nadat zij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst hiervan onverwijld in kennis 
hebben gesteld. Bovendien mogen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst verdere activiteiten van 
dergelijke kredietservicers in deze lidstaat 
verbieden tot er door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
een passend besluit is genomen of er door 
de kredietservicer een remediërende 
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maatregel is genomen.

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht op informatie over de 
kredietovereenkomst

Recht op informatie over de rechten van 
de kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever alle nodige informatie 
verstrekt aan een kredietkoper om hem in 
staat te stellen de waarde van de 
kredietovereenkomst en de kans op inning 
van de waarde van die overeenkomst te 
beoordelen voordat hij een contract tot 
overdracht van die kredietovereenkomst 
sluit.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietgever aan een kredietkoper de 
nodige informatie verstrekt over de rechten 
van de kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
en, in voorkomend geval, de zekerheden, 
om hem in staat te stellen de waarde van de 
rechten van de kredietgever krachtens een 
niet-renderende kredietovereenkomst of de 
niet renderende kredietovereenkomst zelf 
en de kans op inning van de waarde van die 
overeenkomst te beoordelen voordat hij 
een contract sluit tot overdracht van die 
rechten van de kredietgever krachtens een 
niet-renderende kredietovereenkomst of 
van die niet-renderende 
kredietovereenkomst zelf, terwijl de 
bescherming van de door de kredietgever 
beschikbaar gestelde informatie en de 
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vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens 
gewaarborgd blijven.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verplichten een 
kredietinstelling of dochteronderneming 
van een kredietinstelling die een 
kredietovereenkomst aan een kredietkoper 
overdraagt ertoe de overeenkomstig artikel 
20, lid 3, van deze richtlijn en artikel 4 van 
Richtlijn 2013/36/EU39 aangewezen 
bevoegde autoriteiten in kennis te stellen 
van:

2. De lidstaten verplichten 
kredietinstellingen die de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf overdragen aan 
een kredietkoper ertoe de overeenkomstig 
artikel 20, lid 3, van deze richtlijn en 
artikel 4 van Richtlijn 2013/36/EU39 
aangewezen bevoegde autoriteiten op 
kwartaalbasis met betrekking tot elke 
overdracht in kennis te stellen van de 
identificatiecode voor juridische entiteiten 
(LEI) van de kredietkoper of, waar een 
dergelijke code niet bestaat, van:

i) de identiteit van de kredietkoper of de 
leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de koper en de 
personen die een gekwalificeerde 
deelneming in de koper hebben in de zin 
van artikel 4, lid 1, punt 36, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013; en
ii) het adres van de koper.
Daarnaast deelt de kredietinstelling ten 
minste het volgende mee:

__________________ __________________
39 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 

39 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
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2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 
338).

2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het soort actief dat als zekerheid 
voor de kredietovereenkomst is gesteld, 
inclusief informatie over de vraag of het 
gaat om een met consumenten gesloten 
kredietovereenkomst;

a) het totale uitstaande saldo van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de 
kredietovereenkomst;

b) het aantal en de omvang van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de identiteit en het adres van de 
kredietkoper en, in voorkomend geval, van 
zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger.

c) of de overdracht de rechten van de 
kredietgever krachtens de niet-renderende 
kredietovereenkomsten of niet-renderende 
kredietovereenkomsten die met 
consumenten zijn afgesloten omvat en, in 
voorkomend geval, het soort activa dat 
hiervoor als zekerheid is gesteld.

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde bevoegde 
autoriteiten delen de in dat lid bedoelde 
informatie en alle andere informatie die zij 
nodig achten voor de uitvoering van hun 
taken overeenkomstig deze richtlijn 
onverwijld mede aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
kredietkoper of zijn overeenkomstig lid 17 
aangewezen vertegenwoordiger gevestigd 
is en die van de lidstaat waar de 
kredietnemer gevestigd of woonachtig is.

3. De overeenkomstig artikel 20, 
lid 3, aangewezen bevoegde autoriteiten 
delen de in dat lid bedoelde informatie en 
alle andere informatie die zij nodig achten 
voor de uitvoering van hun taken 
overeenkomstig deze richtlijn onverwijld 
mede aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de kredietkoper.

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen voor NPL-gegevens Technische normen voor gegevensformats

Or. en



PR\1193984NL.docx 91/118 PE644.827v01-00

NL

Amendement 144

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de 
kredietovereenkomst.

1. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen die 
specificeren welke formats voor het 
verstrekken van informatie als bedoeld in 
artikel 13, lid 1, moeten worden gebruikt 
door kredietgevers die kredietinstellingen 
zijn, teneinde gedetailleerde informatie 
over hun kredietblootstellingen in de 
bankportefeuille te verstrekken aan 
kredietkopers voor screening, financieel 
boekenonderzoek en taxatie van de rechten 
van de kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of van de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf. 
De EBA specificeert in de technische 
uitvoeringsnormen de vereiste 
gegevensvelden voor de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet 
renderende kredietovereenkomst of voor 
de niet-renderende kredietovereenkomst 
zelf teneinde te voldoen aan de in 
artikel 13, lid 1, genoemde 
informatievereisten.

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EBA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk op 
[31 december 2018] voor aan de 
Commissie.

2. De EBA legt die ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen uiterlijk 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voor aan de Commissie.
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Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
vertegenwoordiger van een kredietkoper 
als bedoeld in artikel 17, lid 1, een in de 
Unie gevestigde kredietinstelling of haar 
dochteronderneming of een 
kredietservicer met een vergunning 
aanwijst om kredietservicingactiviteiten te 
verrichten ten aanzien van met 
consumenten gesloten 
kredietovereenkomsten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper een in artikel 2, lid 4, onder 
a), punt i) en iii), genoemde entiteit of een 
kredietservicer aanwijst om 
kredietservicingactiviteiten te verrichten 
ten aanzien van niet-renderende 
kredietovereenkomsten of rechten van een 
kredietgever.

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van 
kredietovereenkomsten niet onderworpen 
is aan meer vereisten dan die welke in de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn zijn opgenomen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper bij de koop van de rechten 
van een kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
niet onderworpen is aan meer 
administratieve vereisten dan die welke in 
de nationale maatregelen tot omzetting van 
deze richtlijn, het consumentenrecht of 
het toepasselijke contractenrecht zijn 
opgenomen. De lidstaten zorgen ervoor 
dat het relevante Unierecht en nationale 
recht dat betrekking heeft op in het 
bijzonder de afdwinging van contracten, 
consumentenbescherming, de rechten van 
kredietnemers en het strafrecht van 
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toepassing blijft op de kredietkoper na de 
overdracht van de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper. De overdracht van de 
rechten van een kredietgever krachtens 
een kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf aan de 
kredietkoper is niet van invloed op het 
niveau van bescherming voor 
consumenten en andere kredietnemers uit 
hoofde van het Unierecht en het nationale 
recht.

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de nationale bevoegdheden inzake 
kredietregisters, waaronder de 
bevoegdheid om van kredietkopers 
informatie te eisen over de rechten van de 
kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf en de naleving 
daarvan.

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn doet geen afbreuk 
aan de wetten van de lidstaten uit hoofde 
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waarvan het toepassingsgebied van de 
richtlijn wordt uitgebreid of bijkomende 
vereisten worden opgelegd aan 
kredietkopers die niet in het bezit zijn van 
een vergunning overeenkomstig 
Verordening nr. 575/2013 en 
Richtlijn 2013/36/EU.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten mogen 
kredietkopers toestaan natuurlijke 
personen te contracteren om de kredieten 
die zij hebben verworven te servicen. Deze 
natuurlijke personen moeten worden 
onderworpen aan een nationaal 
regulerings- en toezichtsysteem en mogen 
geen gebruik maken van de vrijheid om in 
een andere lidstaat diensten te verrichten 
in overeenstemming met deze richtlijn.

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Gebruik van kredietservicers, 

kredietinstellingen of hun 
dochterondernemingen

1. De lidstaten verplichten de 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
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vertegenwoordiger ertoe de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
kredietkoper of zijn vertegenwoordiger 
woonachtig of gevestigd is, in kennis te 
stellen van de identiteit en het adres van 
de kredietinstelling, haar 
dochteronderneming of de kredietservicer 
waarop hij een beroep heeft gedaan voor 
het verrichten van 
kredietservicingactiviteiten met betrekking 
tot de overgedragen kredietovereenkomst.
2. Wanneer de kredietkoper of de 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger een beroep doet op een 
andere kredietinstelling, 
dochteronderneming of kredietservicer 
om het krediet te servicen, stelt hij de in 
lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten 
daarvan ten minste twee weken van 
tevoren in kennis, en hij vermeldt daarbij 
de identiteit en het adres van de nieuwe 
kredietinstelling, haar 
dochteronderneming of kredietservicer 
waarop hij een beroep heeft gedaan voor 
het verrichten van 
kredietservicingactiviteiten met betrekking 
tot de overgedragen kredietovereenkomst.
3. De lidstaten verplichten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
de kredietkoper of, in voorkomend geval, 
zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger 
woonachtig of gevestigd is, ertoe de 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, 
ontvangen informatie onverwijld mede te 
delen aan de bevoegde autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de in de leden 1 en 2 bedoelde 
kredietinstelling, haar 
dochteronderneming of kredietservicer.

Or. en
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Amendement 152

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Vertegenwoordiger van niet in de Unie 

gevestigde kredietkopers
1. De lidstaten bepalen dat een niet 
in de Unie woonachtige of gevestigde 
kredietkoper bij overdracht van een 
kredietovereenkomst schriftelijk een 
vertegenwoordiger heeft aangewezen die 
in de Unie woonachtig of gevestigd is.
2. De in lid 1 bedoelde 
vertegenwoordiger kan door de bevoegde 
autoriteiten naast of in plaats van de 
kredietkoper worden aangesproken over 
alle aangelegenheden in verband met de 
naleving van deze richtlijn en is volledig 
verantwoordelijk voor de nakoming van 
de verplichtingen die de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
aan de kredietkoper opleggen.

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Kredietkopers die de naleving van een 

kredietovereenkomst rechtstreeks 
afdwingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
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kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger woonachtig of 
gevestigd is, mededeelt dat hij voornemens 
is de naleving van een 
kredietovereenkomst rechtstreeks af te 
dwingen door de volgende informatie te 
verstrekken:
a) het soort actief dat als zekerheid 
voor de kredietovereenkomst is gesteld, 
inclusief informatie over de vraag of het 
gaat om een met consumenten gesloten 
kredietovereenkomst;
b) de waarde van de 
kredietovereenkomst;
c) de identiteit en het adres van de 
kredietnemer en de kredietkoper of zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger.
2. De lidstaten verplichten de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten ertoe de 
overeenkomstig lid 1 ontvangen 
informatie onverwijld door te geven aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar de kredietnemer gevestigd is.

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van een kredietovereenkomst 
door een kredietkoper

Overdracht van de rechten van een 
kredietgever krachtens een niet-
renderende kredietovereenkomst of de 
niet-renderende kredietovereenkomst zelf 
door een kredietkoper en mededeling aan 
de bevoegde autoriteit

Or. en
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Amendement 155

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten een 
kredietkoper of, in voorkomend geval, zijn 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordiger die een 
kredietovereenkomst aan een andere 
kredietkoper overdraagt, ertoe de in 
artikel 18, lid 1, bedoelde bevoegde 
autoriteiten in kennis te stellen van de 
overdracht, de identiteit en het adres van 
de nieuwe kredietkoper en, in voorkomend 
geval, zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger.

1. Wanneer een kredietkoper de 
rechten van een kredietgever krachtens 
een niet-renderende kredietovereenkomst 
of de niet-renderende kredietovereenkomst 
zelf overdraagt aan een andere 
kredietkoper, verplichten de lidstaten de 
aangewezen kredietservicer de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
op kwartaalbasis met betrekking tot elke 
overdracht in kennis te stellen van de 
identificatiecode voor juridische entiteiten 
(LEI) van de nieuwe kredietkoper of, 
ingeval een dergelijke identificatiecode 
niet bestaat, van:
i) de identiteit van de nieuwe kredietkoper 
of de leden van het leidinggevende of 
bestuursorgaan van de nieuwe 
kredietkoper en de personen die een 
gekwalificeerde deelneming hebben in de 
nieuwe koper in de zin van artikel 4, lid 1, 
punt 36, van Verordening (EU) 
nr. 575/2013; en
ii) het adres van de nieuwe koper.
Daarnaast deelt de kredietkoper op een 
geaggregeerd niveau ten minste het 
volgende mee:
a) het totale uitstaande saldo van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;
b) het aantal en de omvang van de 
rechten van de kredietgever krachtens de 
niet-renderende kredietovereenkomsten of 
de niet-renderende 
kredietovereenkomsten die worden 
overgedragen;
c) of de overdracht de rechten van de 
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kredietgever krachtens de niet-renderende 
kredietovereenkomsten of niet-renderende 
kredietovereenkomsten omvat die met 
consumenten zijn afgesloten en, in 
voorkomend geval, het soort activa dat 
hiervoor als zekerheid is gesteld.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten de 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, 
ontvangen informatie onverwijld 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar de nieuwe 
kredietkoper en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger woonachtig of 
gevestigd is.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten de 
ontvangen informatie onverwijld 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat waar de nieuwe 
kredietkoper woonachtig of gevestigd is.

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat waar de kredietkopers 
of, in voorkomend geval, hun 
overeenkomstig artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordigers woonachtig of 
gevestigd zijn, zorgt ervoor dat de in lid 1 
bedoelde bevoegde autoriteiten 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de nakoming van de in de artikelen 15 tot 
en met 19 opgenomen verplichtingen ten 
aanzien van kredietkopers of, in 

Schrappen
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voorkomend geval, hun overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen 
vertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer lidstaten overeenkomstig 
lid 3 meer dan één bevoegde autoriteit 
aanwijzen, stellen zij hun respectieve taken 
vast.

4. Wanneer lidstaten overeenkomstig 
lid 3 meer dan één bevoegde autoriteit 
aanwijzen, stellen zij hun respectieve taken 
vast en wijzen zij één van hen aan als één 
enkel toegangspunt voor alle 
noodzakelijke uitwisselingen en 
interacties met de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst of de lidstaat 
van ontvangst.

Or. en

Amendement 159

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bevoegde autoriteiten gaan 
tevens na of nog steeds aan de vereisten 
van artikel 5 wordt voldaan als zij goede 
redenen hebben om te vermoeden dat er 
in verband met die instelling sprake is van 
witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, van een poging 
daartoe of van een verhoogd risico 
daarop.

Or. en
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Amendement 160

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
aangewezen bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst alle toezichts-, 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden 
krijgen die nodig zijn voor de uitvoering 
van hun functies en taken uit hoofde van 
deze richtlijn, inclusief:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overeenkomstig artikel 20, lid 3, 
aangewezen bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst alle toezichts-, 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden 
krijgen die nodig zijn voor de uitvoering 
van hun functies en taken uit hoofde van 
deze richtlijn, inclusief ten minste:

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bevoegdheid om administratieve 
sancties of geldboeten en remediërende 
maatregelen op te leggen overeenkomstig 
de bepalingen tot omzetting van artikel 22.

d) de bevoegdheid om administratieve 
geldboeten en remediërende maatregelen 
op te leggen overeenkomstig de bepalingen 
tot omzetting van artikel 22;

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de bevoegdheid om een 
kredietservicer ertoe te verplichten leden 
van zijn leidinggevende of bestuursorgaan 
te ontslaan wanneer zij niet voldoen aan 
de in artikel 5, lid 1, onder b), gestelde 
vereisten;
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Or. en

Amendement 163

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de bevoegdheid om 
kredietservicers ertoe te verplichten de 
interne governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietservicer aan te passen om 
daadwerkelijk de eerbiediging van de 
rechten van kredietnemers te waarborgen 
in overeenstemming met de wetten die van 
toepassing zijn op de 
kredietovereenkomst;

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) de bevoegdheid om 
kredietservicers ertoe te verplichten om 
het beleid van kredietservicers aan te 
passen teneinde de eerlijke en zorgvuldige 
behandeling van de kredietnemers en de 
registratie en behandeling van de 
klachten van kredietnemers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 165

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) de bevoegdheid om om 
nadere informatie te verzoeken over de 
overdracht van de rechten van een 
kredietgever krachtens de niet-renderende 
kredietovereenkomsten of over de niet-
renderende kredietovereenkomsten zelf.

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst ten minste eenmaal per jaar de 
inachtneming van de in artikel 5, lid 1, 
onder c), d) en e), vastgelegde vereisten 
door een kredietservicer evalueren.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst de inachtneming van de in 
artikel 5, lid 1, onder c), d), e) en e bis), 
vastgelegde vereisten door een 
kredietservicer evalueren door middel van 
het toepassen van een op risicofactoren 
gebaseerde methode.

Or. en

Amendement 167

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst stellen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
regelmatig, en ten minste eenmaal per 
jaar, in kennis van de resultaten van de in 
lid 2 bedoelde evaluatie, inclusief nadere 
bijzonderheden over opgelegde 
administratieve sancties of remediërende 

4. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst stellen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst in 
kennis van de resultaten van de in lid 2 
bedoelde evaluatie, inclusief nadere 
bijzonderheden over opgelegde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen.
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maatregelen.

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst een kredietservicer, 
kredietservicingaanbieder of kredietkoper 
of diens overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger die niet 
aan de vereisten van de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
voldoet, ertoe kan verplichten in een vroeg 
stadium alle noodzakelijke maatregelen of 
stappen te nemen om aan die bepalingen te 
voldoen.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst een kredietservicer, 
kredietservicingaanbieder of kredietkoper 
die niet aan de vereisten van de nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
voldoet, ertoe kan verplichten in een vroeg 
stadium alle noodzakelijke maatregelen of 
stappen te nemen om aan die bepalingen te 
voldoen.

Or. en

Amendement 169

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast voor 
het bepalen van passende administratieve 
sancties en remediërende maatregelen die 
ten minste in de volgende situaties van 
toepassing zijn:

1. Onverminderd het recht van de 
lidstaten om strafrechtelijke sancties op te 
leggen, stellen de lidstaten regels vast voor 
het bepalen van passende administratieve 
sancties en remediërende maatregelen die 
ten minste in de volgende situaties van 
toepassing zijn:

Or. en
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Amendement 170

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een kredietservicer verzuimt een 
uitbestedingsovereenkomst te sluiten of 
sluit deze in strijd met de bepalingen tot 
omzetting van artikel 10 of de 
kredietservicingaanbieder waaraan de 
taken zijn uitbesteed, maakt ernstig inbreuk 
op de toepasselijke rechtsregels, inclusief 
het nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn;

a) een kredietservicer verzuimt te 
voldoen aan de vereiste die is vastgelegd 
in de nationale maatregelen tot omzetting 
van artikel 9 van deze richtlijn of sluit een 
uitbestedingsovereenkomst in strijd met de 
bepalingen tot omzetting van artikel 10 of 
de kredietservicingaanbieder waaraan de 
taken zijn uitbesteed, maakt ernstig inbreuk 
op de toepasselijke rechtsregels, inclusief 
het nationale recht tot omzetting van deze 
richtlijn;

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietservicer waarborgen niet dat de 
rechten van de kredietnemer worden 
geëerbiedigd en de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden nageleefd;

b) de governanceregelingen en 
internecontrolemechanismen van een 
kredietservicer zoals bepaald in artikel 5, 
lid 1, onder c), waarborgen niet dat de 
rechten van de kredietnemer worden 
geëerbiedigd en de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 172

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de interne procedures van een 
kredietservicer voorzien niet in de 
registratie en behandeling van klachten van 
kredietnemers volgens de in de nationale 
maatregelen tot omzetting van deze 
richtlijn vastgelegde verplichtingen;

d) de interne procedures van een 
kredietservicer zoals bepaald in artikel 5, 
lid 1, onder e), voorzien niet in de 
registratie en behandeling van klachten van 
kredietnemers volgens de in de nationale 
maatregelen tot omzetting van deze 
richtlijn vastgelegde verplichtingen;

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen vertegenwoordiger 
verzuimt de informatie mede te delen 
overeenkomstig de nationale maatregelen 
tot omzetting van de artikelen 16, 18 en 
19;

Schrappen

Or. en

Amendement 174

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen vertegenwoordiger 
verzuimt te voldoen aan de vereiste van de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 15;

Schrappen

Or. en
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Amendement 175

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een kredietkoper verzuimt te 
voldoen aan de vereiste van de nationale 
maatregelen tot omzetting van artikel 17.

Schrappen

Or. en

Amendement 176

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) een kredietinstelling verzuimt de in 
de nationale maatregelen tot omzetting 
van artikel 13 van deze richtlijn 
beschreven informatie mee te delen;

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) een kredietservicer staat toe dat 
één of meer personen die niet voldoen aan 
de in artikel 5, lid 1, onder b), beschreven 
vereisten lid worden of blijven van zijn 
leidinggevende of bestuursorgaan; 

Or. en
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Amendement 178

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) een kredietservicer 
verzuimt te voldoen aan de vereiste van de 
nationale maatregelen tot omzetting van 
artikel 35 van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 179

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) intrekking van een vergunning voor 
het verrichten van activiteiten als 
kredietservicer;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een bevel waarbij de kredietservicer 
of kredietkoper of, in voorkomend geval, 
zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger wordt 
gelast de inbreuk te verhelpen en die 
gedraging te staken en niet meer te 
herhalen;

b) een bevel waarbij de kredietservicer 
wordt gelast de inbreuk te verhelpen en die 
gedraging te staken en niet meer te 
herhalen;

Or. en
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Amendement 181

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten bij het bepalen van 
de aard van administratieve sancties of 
andere remediërende maatregelen en van 
het bedrag van die administratieve 
geldboeten alle volgende omstandigheden 
in aanmerking nemen, voor zover relevant:

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten bij het bepalen van 
de aard van administratieve sancties of 
andere remediërende maatregelen en van 
het bedrag van die administratieve 
geldboeten de relevante omstandigheden in 
aanmerking nemen, waaronder het 
volgende:

Or. en

Amendement 182

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mate van verantwoordelijkheid 
van de voor de inbreuk verantwoordelijke 
kredietservicer of kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen vertegenwoordiger;

b) de mate van verantwoordelijkheid 
van de voor de inbreuk verantwoordelijke 
kredietservicer;

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de omvang van de door de voor de 
inbreuk verantwoordelijke kredietservicer 
of kredietkoper of, in voorkomend geval, 
zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger als gevolg 

d) de omvang van de door de voor de 
inbreuk verantwoordelijke kredietservicer 
of kredietkoper als gevolg van de inbreuk 
behaalde winsten of vermeden verliezen, 
voor zover deze kunnen worden bepaald;
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van de inbreuk behaalde winsten of 
vermeden verliezen, voor zover deze 
kunnen worden bepaald;

Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) eerdere inbreuken door de voor de 
inbreuk verantwoordelijke kredietservicer 
of kredietkoper of, in voorkomend geval, 
zijn overeenkomstig artikel 17 
aangewezen vertegenwoordiger;

g) eerdere inbreuken door de voor de 
inbreuk verantwoordelijke kredietservicer 
of kredietkoper;

Or. en

Amendement 185

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de in lid 1 bedoelde 
situaties op rechtspersonen van 
toepassing zijn, zorgen de lidstaten er 
eveneens voor dat de bevoegde autoriteiten 
de in lid 2 genoemde administratieve 
sancties en remediërende maatregelen 
toepassen op leden van het leidinggevende 
of bestuursorgaan en andere personen die 
op grond van het nationale recht 
verantwoordelijk zijn voor de inbreuk.

5. De lidstaten zorgen er eveneens 
voor dat de bevoegde autoriteiten de in 
lid 2 genoemde administratieve sancties en 
remediërende maatregelen kunnen 
toepassen op leden van het leidinggevende 
of bestuursorgaan en andere personen die 
op grond van het nationale recht 
verantwoordelijk zijn voor de inbreuk.

Or. en
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Amendement 186

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten, voordat zij een 
besluit tot oplegging van in lid 2 genoemde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen nemen, de betrokken 
kredietservicer, kredietkoper of, in 
voorkomend geval, zijn overeenkomstig 
artikel 17 aangewezen vertegenwoordiger 
in de gelegenheid stellen te worden 
gehoord.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten, voordat zij een 
besluit tot oplegging van in lid 2 genoemde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen nemen, de betrokken 
kredietservicer of kredietkoper in de 
gelegenheid stellen te worden gehoord.

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
besluit waarbij in lid 2 genoemde 
administratieve sancties of remediërende 
maatregelen worden opgelegd, naar 
behoren gemotiveerd is en vatbaar is voor 
beroep.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten kunnen besluiten 
geen regels voor administratieve sancties 
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vast te stellen met betrekking tot 
inbreuken waarop krachtens hun 
nationale recht reeds strafrechtelijke 
sancties gelden. In dit geval delen de 
lidstaten de Commissie de toepasselijke 
strafrechtelijke bepalingen mede.

Or. en

Amendement 189

Voorstel voor een richtlijn
Titel V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het besluit van de Conferentie van voorzitters van 
16 oktober 2019 om de voorgestelde splitsing goed te keuren en door de Commissie ECON op 
basis van het Commissievoorstel COM(2018)0135 twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op 
te laten stellen. De verwijderde delen worden behandeld in het afzonderlijke ontwerpverslag 
dat onderwerp zal zijn van een afzonderlijke procedure (2018/0063B(COD)).

Amendement 190

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en Richtlijn 
93/13/EEG, zorgen de lidstaten ervoor dat 
de kredietgever de consument, voordat de 
voorwaarden van een kredietovereenkomst 
met instemming of bij wet worden 
gewijzigd, in kennis stelt van de volgende 
informatie:

Onverminderd de verplichtingen om de 
consument in kennis te stellen 
overeenkomstig Richtlijn 2014/17/EU, 
Richtlijn 2008/48/EG en 
Richtlijn 93/13/EEG, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever de consument, 
voordat de voorwaarden van de rechten 
van een kredietgever krachtens een 
kredietovereenkomst of de 
kredietovereenkomst zelf met instemming 
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of bij wet worden gewijzigd, in kennis stelt 
van de volgende informatie:

Or. en

Amendement 191

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen;

a) een duidelijke en volledige 
beschrijving van de voorgestelde 
wijzigingen en de noodzaak van 
instemming door de kredietnemer of, in 
voorkomend geval, van de veranderingen 
die bij wet worden aangebracht;

Or. en

Amendement 192

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verstrekking van informatie aan 
natuurlijke personen over de verwerking 
van persoonsgegevens en de verwerking 
van dergelijke gegevens en enige andere 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
bij deze richtlijn beoogde doeleinden 
geschiedt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening (EG) nr. 
45/2001.

De verwerking van persoonsgegevens voor 
de bij deze richtlijn beoogde doeleinden 
geschiedt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 en Verordening 
(EU) 2018/1725.

Or. en
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Amendement 193

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten die bij de uitoefening 
van hun functies en taken krachtens deze 
richtlijn vertrouwelijke informatie 
ontvangen, deze informatie uitsluitend bij 
de uitoefening van hun functies en taken 
gebruiken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten die bij de uitoefening 
van hun functies en taken krachtens deze 
richtlijn vertrouwelijke informatie 
ontvangen, deze informatie uitsluitend 
gebruiken bij de uitoefening van hun 
functies en taken uit hoofde van de 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn. De uitwisseling van 
informatie valt onder het in artikel 76, 
van Richtlijn 2014/65/EU bedoelde 
beroepsgeheim.

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten bepalen dat alle 
personen die werkzaam zijn of zijn 
geweest voor de bevoegde autoriteiten, en 
auditors en deskundigen die in opdracht 
van de bevoegde autoriteiten handelen, 
aan het beroepsgeheim gebonden zijn.

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2



PR\1193984NL.docx 115/118 PE644.827v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing43.

__________________
43 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften 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).

Or. en

Amendement 196

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn verricht de Commissie 
een evaluatie van deze richtlijn en brengt 
zij aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de belangrijkste 
bevindingen.

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn verricht de Commissie 
een evaluatie van deze richtlijn en brengt 
zij aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité verslag uit over de belangrijkste 
bevindingen. De evaluatie bevat ten 
minste het volgende:

Or. en

Amendement 197

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – punt i (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het aantal kredietservicers met een 
vergunning in de Unie en het aantal 
kredietservicers dat zijn diensten in een 
lidstaat van ontvangst verricht;

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het aantal rechten van een 
kredietaanbieder krachtens niet-
renderende kredietovereenkomsten of 
niet-renderende kredietovereenkomsten 
dat is gekocht door kredietkopers die 
woonachtig of gevestigd zijn in dezelfde 
lidstaat als de kredietinstelling, in een 
andere lidstaat dan de kredietinstelling of 
buiten de Unie;

Or. en

Amendement 199

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de beoordeling van het bestaande 
risico op het witwassen van geld en 
terrorismefinanciering dat verbonden is 
aan de door de kredietservicers en 
kredietkopers verrichte activiteiten;

Or. en
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Amendement 200

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig 
artikel 37.

Or. en

Amendement 201

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2020 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

1. De lidstaten dienen uiterlijk 24 
maanden na de inwerkingtreding de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vast te stellen en bekend te 
maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

Or. en

Amendement 202

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 
januari 2021.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 24 
maanden na de inwerkingtreding.

Or. en
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Amendement 203

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4, lid 1, artikel 7 en de artikelen 9 
tot en met 12 zijn echter van toepassing 
met ingang van 1 juli 2021.

In afwijking hiervan mogen entiteiten die 
op de in de eerste alinea genoemde datum 
reeds kredietservicingactiviteiten in de zin 
van artikel 3, lid 9, verrichten deze 
activiteiten in hun lidstaat van herkomst 
voortzetten tot 30 maanden na de 
inwerkingtreding of tot de datum waarop 
zij een vergunning overeenkomstig deze 
richtlijn verkrijgen, indien dit vroeger is.

Or. en


