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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

– overwegende dat Richtlijn 2008/48/EG1 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten 
vóór de financiële crisis werd goedgekeurd;

– overwegende dat buitensporig consumentenkrediet in een aantal lidstaten aan de crisis heeft 
bijgedragen;

– overwegende dat buitensporige deviezenleningen aan consumenten de door huishoudens 
gedragen risico's en verliezen hebben doen toenemen;

– met nadruk wijzende op het belang van de aanbeveling van het Europees Comité voor 
systeemrisico's van 21 september 2011 betreffende leningen in deviezen (ESRB/2011/1);

1. verlangt dat de toezichthoudende autoriteiten van financiële instellingen eisen dat zij de 
consumenten gepersonaliseerde, volledige en gemakkelijk te begrijpen informatie 
verstrekken over de risico's in verband met het lenen van deviezen en de gevolgen voor de 
afbetalingstermijnen van een ernstige waardevermindering van het wettige betaalmiddel van 
de lidstaat waarin een consument zijn woonplaats heeft en van een stijging van de 
buitenlandse rentevoet; is van mening dat deze informatie opgenomen dient te worden in de 
reclame betreffende kredietovereenkomsten in deviezen voor consumenten, in 
precontractuele informatie en in kredietovereenkomsten voor consumenten;

2. verlangt dat van financiële instellingen wordt geëist dat zij consumenten, geruime tijd 
voordat ze door een kredietovereenkomst of -aanbod gebonden worden, de nodige 
gepersonaliseerde informatie verschaffen om de op de markt beschikbare kredieten te 
vergelijken, hun gevolgen te beoordelen en geïnformeerd te besluiten of ze al dan niet een 
kredietovereenkomst zullen afsluiten;

3. verlangt dat van financiële instellingen wordt geëist dat zij de consumenten waarschuwen 
wanneer, gezien de financiële situatie van de consument, een kredietovereenkomst een 
specifiek risico voor hem kan inhouden;

4. roept de toezichthoudende autoriteiten ertoe op nauwlettend toezicht te houden op de 
financierings- en liquiditeitsrisico's die voortvloeien uit kredietverlening in deviezen, actie te 
ondernemen om te voorkomen dat dergelijke risico's te groot worden en te eisen dat 
financiële instellingen beschikken over effectieve prijsbeheers-, kapitaalallocatie- en 
liquiditeitsbeheerssystemen om met leningen in deviezen te kunnen omgaan en bij de 
beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument rekening te houden met diens 
vermogen om wisselkoersschommelingen te kunnen doorstaan; roept de lidstaten ertoe op 
voor te schrijven dat financiële instellingen de consument de mogelijkheid moeten bieden de
lening volgens een transparant systeem waarvan de consument via de hem verstrekte 
precontractuele informatie in kennis is gesteld om te zetten in een andere valuta, en dat 

                                               
1 PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.
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financiële instellingen tevens een faciliteit voor valutahedging moeten aanbieden tegen een 
voor de consument redelijke kostprijs om het risico van negatieve valutabewegingen voor de 
te verrichten terugbetalingen te beperken;

5. roept op tot een herziening van de bepalingen met betrekking tot het jaarlijkse 
kostenpercentage van Richtlijn 2008/48/EG om de kenmerken van deviezen en leningen met 
variabele rente correcter te weerspiegelen;

6. verlangt dat kredietinstellingen bijzondere aandacht besteden aan het toekennen van 
consumentenkredieten met een looptijd van meer dan vijf jaar om te waarborgen dat ze in het 
belang van de betrokken consument zijn;

7. roept de financiële instellingen ertoe op om geen consumentenkrediet te verlenen met de 
woning van de consument als onderpand wanneer de consument niet over voldoende loon of 
salaris beschikt en om alleen consumentenkrediet te verlenen wanneer de kredietwaardigheid 
van de consument is bepaald en er – waar mogelijk – een geschikt onderpand is vastgesteld, 
om een gepast risiconiveau voor zowel de consument als de kredietverlener te garanderen;

8. verlangt dat de consumenten zowel over de kosten van aanvullende diensten ingelicht 
worden, als over hun recht om aanvullende diensten zoals verzekering bij andere leveranciers 
te kopen; is van mening dat financiële instellingen verplicht moeten worden dergelijke 
diensten en de daaraan verbonden kosten te onderscheiden van diensten die deel uitmaken 
van de basislening en duidelijk te maken welke diensten essentieel zijn voor de verstrekking 
van een lening en welke de kredietnemer vrij kan kiezen;

9. wijst erop dat een van de doelstellingen van de richtlijn erin bestaat de toegang tot informatie 
te waarborgen en daardoor de werking van de interne markt ook bij het verstrekken van 
kredieten te bevorderen, en dat derhalve moet worden beoordeeld of het aantal 
grensoverschrijdende transacties toeneemt en of verdere verbeteringen nodig zijn;

10. verlangt dat nauwgezet toezicht wordt gehouden op de reclame- en marketingpraktijken van 
financiële instellingen om misleidende of verkeerde informatie te vermijden in reclame en 
marketing voor kredietovereenkomsten;

11. verzoekt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een beoordelingsverslag 
inzake de uitvoering van de richtlijn en een volledige effectbeoordeling daarvan op het vlak 
van consumentenbescherming voor te leggen, rekening houdend met de gevolgen van de 
financiële crisis en het nieuwe wettelijke kader van de EU voor financiële diensten;

12. dringt aan op een zodanige herziening van Richtlijn 2008/48/EG dat deze samen met de 
CARRP-Richtlijn in één enkele richtlijn kan worden geïntegreerd.
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