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Amendement 102
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
woningkredietovereenkomsten

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD inzake 
woning- en hypothecaire 
kredietovereenkomsten

Or. en

Amendement 103
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In haar mededeling van 13 april 
2011 "Akte voor de interne markt: Twaalf 
hefbomen voor het stimuleren van de 
groei en het versterken van het 
vertrouwen" (COM (2011)0206) heeft de 
Commissie zich ertoe verplicht "een 
betere bescherming van kredietnemers op 
de hypotheekmarkt" te blijven nastreven.

Or. es

Amendement 104
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De financiële crisis heeft laten zien dat
onverantwoordelijke gedrag van 

(3) De financiële crisis heeft laten zien dat
onverantwoordelijk gedrag van 
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marktdeelnemers de grondslagen van het 
financiële stelsel kan ondermijnen, hetgeen 
het vertrouwen van alle partijen, en met 
name dat van consumenten, kan aantasten 
en ernstige sociale en economische 
gevolgen kan hebben. Tal van 
consumenten hebben hun vertrouwen in de 
financiële sector verloren en kredietnemers 
vinden hun leningen steeds minder 
betaalbaar, met toenemende wanbetalingen 
en gedwongen verkopen tot gevolg. 
Vanwege de problemen die tijdens de 
financiële crisis aan het licht zijn gekomen 
en in het kader van de inspanningen voor 
een efficiënte en concurrerende interne 
markt is de Commissie met maatregelen 
gekomen met betrekking tot 
kredietovereenkomsten voor vastgoed, die 
onder meer voorzien in een betrouwbaar 
netwerk voor kredietbemiddeling, met het 
oog op het tot stand brengen van 
verantwoordelijke en betrouwbare markten 
voor de toekomst en het herstellen van het 
consumentenvertrouwen.

marktdeelnemers de grondslagen van het 
financiële stelsel kan ondermijnen, hetgeen 
het vertrouwen van alle partijen, en met 
name dat van consumenten, kan aantasten 
en ernstige sociale en economische 
gevolgen kan hebben. Tal van 
consumenten hebben hun vertrouwen in de 
financiële sector verloren en kredietnemers 
vinden hun leningen steeds minder 
betaalbaar, met toenemende wanbetalingen 
en gedwongen verkopen tot gevolg. 
Vanwege de problemen die tijdens de 
financiële crisis aan het licht zijn gekomen 
en in het kader van de inspanningen voor 
een efficiënte en concurrerende interne 
markt die garanties biedt voor financiële 
stabiliteit en bescherming van de 
consumenten, is de Commissie met 
maatregelen gekomen met betrekking tot 
kredietovereenkomsten voor vastgoed, die 
onder meer voorzien in een betrouwbaar 
netwerk voor kredietbemiddeling, met het 
oog op het tot stand brengen van 
verantwoordelijke en betrouwbare markten 
voor de toekomst en het herstellen van het 
consumentenvertrouwen.

Or. es

Amendement 105
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het toepasselijke juridische kader 
moet consumenten het vertrouwen 
inboezemen dat kredietgevers en 
kredietbemiddelaars in het belang van de 
consument optreden. Om een dergelijk 
consumentenvertrouwen te garanderen, is 
het zaak voor een hoge mate van 
billijkheid, eerlijkheid en professionalisme 
in de sector te zorgen. Deze richtlijn moet 

(16) Het toepasselijke juridische kader 
moet consumenten het vertrouwen 
inboezemen dat kredietgevers en 
kredietbemiddelaars in het belang van de 
consument optreden. Om een dergelijk 
consumentenvertrouwen te garanderen, is 
het zaak voor een hoge mate van 
billijkheid, eerlijkheid en professionalisme 
in de sector te zorgen. Deze richtlijn moet 
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relevante kennis en bekwaamheid 
voorschrijven, die op het niveau van de 
instelling bewezen moet worden, maar het 
moet de lidstaten vrij staan dergelijke 
voorschriften ten aanzien van individuele 
natuurlijke personen in te voeren of te 
handhaven.

relevante kennis en bekwaamheid 
voorschrijven, die op het niveau van de 
instelling en, in het geval van een 
zelfstandige kredietbemiddelaar zonder 
personeel, op het niveau van de 
natuurlijke persoon bewezen moet 
worden.

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de consument en ter waarborging van een gelijk speelveld moeten alle 
personen die direct bij kredietverstrekking of kredietbemiddeling zijn betrokken aantonen 
over de nodige kennis en bekwaamheid te beschikken om hun taken te kunnen vervullen. Dit 
geldt ook voor zelfstandige intermediairs zonder personeel die als natuurlijke persoon 
werken.

Amendement 106
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om consumenten tot een bepaald 
product aan te trekken, maken 
kredietgevers en kredietbemiddelaars 
geregeld gebruik van advertenties, waarin 
vaak bijzondere voorwaarden worden 
vermeld. Consumenten moeten daarom 
worden beschermd tegen oneerlijke of 
misleidende reclamepraktijken en moeten 
advertenties onderling kunnen 
vergelijken. Om consumenten in staat te 
stellen verschillende aanbiedingen 
onderling te vergelijken, zijn specifieke 
bepalingen nodig inzake reclame voor 
woningkredietovereenkomsten, alsook een 
lijst van gegevens die in tot consumenten 
gerichte advertenties en marketingteksten 
moeten worden vermeld. Dergelijke 
bepalingen moeten rekening houden met 
de specifieke kenmerken van 
woningkredietovereenkomsten, 

Schrappen
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bijvoorbeeld het feit dat de consument het 
risico loopt de woning te verliezen als hij 
de aflossingen van de lening nakomt. Het 
moet de lidstaten nog steeds vrij staan in 
hun nationale wetgeving voorschriften 
inzake informatieverstrekking in te voeren 
of te handhaven ten aanzien van reclame 
die geen informatie over de kosten van het 
krediet bevat.

Or. en

Amendement 107
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om voor de grootst mogelijke 
transparantie te zorgen en te voorkomen 
dat mogelijke belangenconflicten 
resulteren in misbruiken wanneer 
consumenten de diensten van 
kredietbemiddelaars gebruiken, moet voor 
deze laatsten de verplichting gelden 
bepaalde informatie te verstrekken 
alvorens hun diensten te verrichten. Onder 
meer moeten zij informatie verstrekken 
over hun identiteit en banden met 
kredietgevers, bijvoorbeeld over de vraag 
of zij producten van een grote groep dan 
wel van een beperkt aantal kredietgevers in 
aanmerking nemen. Kredietbemiddelaars 
die niet aan één kredietgever of één groep 
kredietgevers verbonden zijn, moeten 
bovendien de consument in kennis stellen 
van het feit dat zij commissielonen 
ontvangen van de kredietgevers voor wie 
zij handelen, alsook van de mogelijke 
verschillen tussen deze commissielonen.

(21) Om voor de grootst mogelijke 
transparantie te zorgen en te voorkomen 
dat mogelijke belangenconflicten 
resulteren in misbruiken wanneer 
consumenten de diensten van 
kredietbemiddelaars gebruiken, moet voor 
deze laatsten de verplichting gelden 
bepaalde informatie te verstrekken 
alvorens hun diensten te verrichten. Onder 
meer moeten zij informatie verstrekken 
over hun identiteit en banden met 
kredietgevers, bijvoorbeeld over de vraag 
of zij producten van een grote groep dan 
wel van een beperkt aantal kredietgevers in 
aanmerking nemen. Kredietbemiddelaars 
moeten de consument in kennis stellen van 
het feit dat zij commissielonen ontvangen 
van de kredietgevers voor wie zij handelen, 
alsook van mogelijke verschillen tussen 
deze commissielonen. De lidstaten moeten 
zorg dragen voor een gelijk speelveld door 
vergelijkbare informatie voor te schrijven 
met betrekking tot de kostenverdeling van 
kredietgevers.

Or. en



AM\881849NL.doc 7/129 PE475.786v01-00

NL

Motivering

De vereisten inzake vergoedingen die voor kredietgevers en verbonden kredietbemiddelaars 
gelden moeten vergelijkbaar zijn met die voor niet-verbonden kredietbemiddelaars, teneinde 
voor een gelijk speelveld, eenzelfde niveau van consumentenbescherming en betere 
mogelijkheden voor het vergelijken van aanbiedingen te zorgen.

Amendement 108
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij een 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet 
rekening worden gehouden met alle 
noodzakelijke factoren die gedurende de 
hele looptijd van de lening invloed kunnen 
zijn op het vermogen van een consument 
de lening af te lossen, zoals onder meer 
zijn inkomen, regelmatige uitgaven, 
kredietscore, kredietantecedenten, 
vermogen om aanpassingen van de 
rentevoet op te vangen, en andere 
bestaande kredietverplichtingen. Er kunnen 
aanvullende bepalingen nodig zijn om 
nadere invulling te geven aan de 
verschillende elementen waarmee in een 
kredietwaardigheidsbeoordeling rekening 
kan worden gehouden. Lidstaten kunnen 
richtsnoeren geven voor de methode en de 
criteria waarmee de kredietwaardigheid 
van een consument wordt beoordeeld, 
bijvoorbeeld door grenswaarden vast te 
stellen voor loan-to-value- of loan-to-
income-verhoudingscijfers.

(24) Bij een 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet 
rekening worden gehouden met alle 
noodzakelijke factoren die gedurende de 
hele looptijd van de lening invloed kunnen 
zijn op het vermogen van een consument 
de lening af te lossen, zoals onder meer 
zijn inkomen, regelmatige uitgaven, 
kredietscore, kredietantecedenten, 
vermogen om aanpassingen van de 
rentevoet op te vangen, en andere 
bestaande kredietverplichtingen. Er kunnen 
aanvullende bepalingen nodig zijn om 
nadere invulling te geven aan de 
verschillende elementen waarmee in een 
kredietwaardigheidsbeoordeling rekening 
kan worden gehouden.

Or. en

Motivering

Dit aspect kan beter worden geregeld in het kader van de richtlijn kapitaalvereisten.
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Amendement 109
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet voor 
de kredietgever betekenen dat de 
consument zich het krediet niet kan 
veroorloven en dat de kredietgever 
bijgevolg het krediet niet mag verstrekken. 
Een dergelijk negatief resultaat kan uit 
allerlei elementen voortvloeien, zoals 
onder meer het raadplegen van een 
gegevensbank of een negatieve 
kredietscore. Een positieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet 
betekenen dat de kredietgever verplicht is 
krediet te verstrekken.

(25) Een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet 
betekenen dat het krediet uitsluitend in 
uitzonderlijke gevallen kan worden 
verstrekt. Dit moet met het oog op 
controle door de toezichthoudende 
autoriteit worden vastgelegd. Een dergelijk 
negatief resultaat kan uit allerlei elementen 
voortvloeien, zoals onder meer het 
raadplegen van een gegevensbank of een 
negatieve kredietscore. Een positieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet 
betekenen dat de kredietgever verplicht is 
krediet te verstrekken.

Or. de

Amendement 110
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet voor 
de kredietgever betekenen dat de 
consument zich het krediet niet kan 
veroorloven en dat de kredietgever 
bijgevolg het krediet niet mag verstrekken. 
Een dergelijk negatief resultaat kan uit 
allerlei elementen voortvloeien, zoals 
onder meer het raadplegen van een 
gegevensbank of een negatieve 
kredietscore. Een positieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet 
betekenen dat de kredietgever verplicht is 

(25) Een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling moet voor 
de kredietgever betekenen dat de 
consument zich het krediet niet kan 
veroorloven. Een dergelijk negatief 
resultaat kan uit allerlei elementen 
voortvloeien, zoals onder meer het 
raadplegen van een gegevensbank of een 
negatieve kredietscore. Een positieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet 
betekenen dat de kredietgever verplicht is 
krediet te verstrekken.
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krediet te verstrekken.

Or. en

Amendement 111
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Ter vergemakkelijking van de 
kredietwaardigheidsbeoordeling moeten 
consumenten alle beschikbare relevante 
informatie over hun financiële informatie 
en persoonlijke omstandigheden aan de 
kredietgever of kredietbemiddelaar
meedelen. De consument moet echter niet 
worden bestraft indien hij niet in staat is 
bepaalde informatie of inschattingen van 
de toekomstige ontwikkeling van zijn 
financiële situatie te verstrekken. In 
situaties waarin consumenten bewust 
onvolledige of onjuiste informatie 
verstrekken, moeten de lidstaten de 
passende sancties kunnen bepalen.

(26) Ter vergemakkelijking van de 
kredietwaardigheidsbeoordeling moeten 
consumenten alle beschikbare relevante 
informatie over hun financiële informatie 
en persoonlijke omstandigheden aan de 
kredietgever meedelen. De consument 
moet echter niet worden bestraft indien hij 
niet in staat is bepaalde informatie of 
inschattingen van de toekomstige 
ontwikkeling van zijn financiële situatie te 
verstrekken. In situaties waarin 
consumenten bewust onvolledige of 
onjuiste informatie verstrekken, moeten de 
lidstaten de passende sancties kunnen 
bepalen.

Or. en

Motivering

Het is niet de taak van de kredietbemiddelaar om de kredietwaardigheid van de consument te 
beoordelen en hij hoeft dus niet over dezelfde toegang tot informatie te beschikken als de 
kredietgever. De kredietbemiddelaar moet daarom in deze context niet worden genoemd.

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Indien een besluit tot afwijzing van de 
kredietaanvraag genomen is vanwege 
gegevens die verkregen zijn door 
raadpleging van een gegevensbank of het 
niet-voorkomen van gegevens daarin, moet 
de kredietgever de consument daarvan, van 
de naam van de geraadpleegde 
gegevensbank, alsook van eventuele andere 
door Richtlijn 95/46/EG voorgeschreven 
elementen in kennis stellen, zodat de 
consument zijn toegangsrecht kan 
uitoefenen en, indien nodig, de hem 
betreffende en daarin verwerkte 
persoonsgegevens kan rectificeren, 
uitwissen of afschermen. Indien een besluit 
tot afwijzing van de kredietaanvraag is 
genomen via een geautomatiseerd besluit 
of systematische methodes zoals 
kredietscoresystemen, moet de 
kredietgever de consument daarvan in 
kennis stellen, de logica achter het besluit 
toelichten en de consument op de hoogte 
brengen van de regelingen op grond 
waarvan deze om een handmatige 
herziening van het geautomatiseerde 
besluit kan verzoeken. De kredietgever 
mag echter niet worden verplicht deze 
informatie te verstrekken indien dit bij 
andere Uniewetgeving, bijvoorbeeld 
inzake het witwassen van geld of het 
financieren van terrorisme, verboden is. 
Evenmin mag deze informatie worden 
verstrekt indien dit zou indruisen tegen de 
doelstellingen van de openbare orde of 
veiligheid, zoals preventie, onderzoek, 
opsporing of vervolging ter zake van 
strafbare feiten.

(29) Indien een besluit tot afwijzing van de 
kredietaanvraag genomen is vanwege 
gegevens die verkregen zijn door 
raadpleging van een gegevensbank of het 
niet-voorkomen van gegevens daarin, moet 
de kredietgever de consument daarvan, van 
de naam van de geraadpleegde 
gegevensbank, alsook van eventuele andere 
door Richtlijn 95/46/EG voorgeschreven 
elementen in kennis stellen, zodat de 
consument zijn toegangsrecht kan 
uitoefenen en, indien nodig, de hem 
betreffende en daarin verwerkte 
persoonsgegevens kan rectificeren, 
uitwissen of afschermen. Indien een besluit 
tot afwijzing van de kredietaanvraag is 
genomen via een geautomatiseerd besluit 
of systematische methodes zoals 
kredietscoresystemen, moet de 
kredietgever de consument daarvan in 
kennis stellen en hem op de hoogte 
brengen van de regelingen op grond 
waarvan hij om een handmatige herziening 
van het geautomatiseerde besluit kan 
verzoeken. 

Or. en

Amendement 113
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Opdat een consument de aard van de 
dienst kan begrijpen, moet hem duidelijk 
worden gemaakt wat een 
geïndividualiseerde aanbeveling 
betreffende voor zijn behoeften en de 
financiële situatie geschikte 
kredietovereenkomsten ("advies") 
inhoudt, alsook wanneer deze wordt 
verstrekt en wanneer niet. Zij die advies 
verstrekken, moeten algemene normen 
naleven zodat de consument een reeks 
producten aangeboden krijgt die geschikt 
zijn voor zijn behoeften en 
omstandigheden. Deze dienst moet worden 
verstrekt op basis van een onpartijdige en 
voldoende brede analyse van de op de 
markt beschikbare producten en van een 
nauwgezet onderzoek van de financiële 
situatie, voorkeuren en doelstellingen van 
de consument. Deze beoordeling moet 
gebaseerd zijn op actuele informatie en 
redelijke hypothesen betreffende de 
omstandigheden van de consument tijdens 
de looptijd van de lening. De lidstaten 
mogen verduidelijken hoe in het kader van 
dienstverlening de geschiktheid van een 
bepaald product voor een consument moet 
worden beoordeeld.

(31) Opdat een consument de aard van de 
dienst kan begrijpen, moet hem duidelijk 
worden gemaakt wat moet worden 
verstaan onder een geïndividualiseerde 
aanbeveling aan een gegeven consument 
met betrekking tot een of meer transacties 
betreffende kredietovereenkomsten die 
voor zijn behoeften het meest geschikt zijn
("advies"), alsook wanneer deze wordt 
verstrekt en wanneer niet. Zij die advies 
verstrekken, moeten algemene normen 
naleven zodat de consument een reeks 
producten aangeboden krijgt die geschikt 
zijn voor zijn behoeften en 
omstandigheden. Deze dienst moet worden 
verstrekt op basis van een onpartijdige en 
voldoende brede analyse van de op de 
markt beschikbare producten en van een 
nauwgezet onderzoek van de financiële 
situatie, voorkeuren en doelstellingen van 
de consument. Deze beoordeling moet 
gebaseerd zijn op actuele informatie en 
redelijke hypothesen betreffende de 
omstandigheden van de consument tijdens 
de looptijd van de lening. De lidstaten 
mogen verduidelijken hoe in het kader van 
dienstverlening de geschiktheid van een 
bepaald product voor een consument moet 
worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 114
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Opdat een consument de aard van de (31) Opdat een consument de aard van de 
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dienst kan begrijpen, moet hem duidelijk 
worden gemaakt wat een 
geïndividualiseerde aanbeveling 
betreffende voor zijn behoeften en de 
financiële situatie geschikte 
kredietovereenkomsten ("advies") inhoudt, 
alsook wanneer deze wordt verstrekt en 
wanneer niet. Zij die advies verstrekken, 
moeten algemene normen naleven zodat de 
consument een reeks producten 
aangeboden krijgt die geschikt zijn voor 
zijn behoeften en omstandigheden. Deze 
dienst moet worden verstrekt op basis van 
een onpartijdige en voldoende brede 
analyse van de op de markt beschikbare 
producten en van een nauwgezet onderzoek 
van de financiële situatie, voorkeuren en 
doelstellingen van de consument. Deze 
beoordeling moet gebaseerd zijn op actuele 
informatie en redelijke hypothesen 
betreffende de omstandigheden van de 
consument tijdens de looptijd van de 
lening. De lidstaten mogen verduidelijken 
hoe in het kader van dienstverlening de 
geschiktheid van een bepaald product voor 
een consument moet worden beoordeeld.

dienst kan begrijpen, moet hem duidelijk 
worden gemaakt wat een 
geïndividualiseerde aanbeveling 
betreffende voor zijn behoeften en de 
financiële situatie geschikte 
kredietovereenkomsten ("advies") inhoudt, 
alsook wanneer deze wordt verstrekt en 
wanneer niet. Zij die advies verstrekken, 
moeten algemene normen naleven zodat de 
consument een reeks producten 
aangeboden krijgt die geschikt zijn voor 
zijn behoeften en omstandigheden. Deze 
dienst moet worden verstrekt op basis van 
een onpartijdige en voldoende brede 
analyse van de binnen het productaanbod 
van de kredietgever of de 
kredietbemiddelaar of, indien advies 
wordt verstrekt door een onafhankelijk 
orgaan, op de markt als geheel 
beschikbare producten en van een 
nauwgezet onderzoek van de financiële 
situatie, voorkeuren en doelstellingen van 
de consument. Deze beoordeling moet 
gebaseerd zijn op actuele informatie en 
redelijke hypothesen betreffende de 
omstandigheden van de consument tijdens 
de looptijd van de lening. De lidstaten 
mogen verduidelijken hoe in het kader van 
dienstverlening de geschiktheid van een 
bepaald product voor een consument moet 
worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 115
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 
kredietovereenkomst af te lossen, kan van 
groot belang zijn voor het bevorderen van 

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 
kredietovereenkomst af te lossen, kan van 
groot belang zijn voor het bevorderen van 
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de concurrentie in de eengemaakte markt 
en het vrije verkeer van EU-burgers. De 
beginselen en voorwaarden volgens welke 
consumenten hun lening kunnen aflossen 
en de voorwaarden volgens welke een 
dergelijke vervroegde aflossing kan 
plaatshebben, verschillen echter aanzienlijk 
naar gelang van de lidstaat. Ook al moet de 
diversiteit aan hypothecaire 
financieringsmechanismen en aan 
beschikbare producten worden erkend, is 
het van essentieel belang dat op EU-niveau 
bepaalde normen voor de vervroegde 
aflossing van krediet gelden, zodat 
consumenten zich vóór de in de 
kredietovereenkomst overeengekomen 
datum van hun verplichtingen kunnen 
kwijten en in vertrouwen op zoek kunnen 
gaan naar de producten die het beste in hun 
behoeften voorzien. De lidstaten moeten er 
bijgevolg voor zorgen, hetzij bij 
wetgeving, hetzij met contractuele 
bepalingen, dat consumenten een wettelijk 
of contractueel recht op vervroegde 
aflossing hebben, hetgeen niet wegneemt 
dat de lidstaten de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit recht moeten kunnen 
bepalen. Zo kan onder meer de uitoefening 
van het recht in de tijd worden beperkt, kan 
een verschillende regeling gelden naar 
gelang van het soort debetrentevoet, hetzij 
vast, hetzij variabel, kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft. Van een dergelijk 
bijzonder belang kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in geval van echtscheiding of 

de concurrentie in de eengemaakte markt 
en het vrije verkeer van EU-burgers. De 
beginselen en voorwaarden volgens welke 
consumenten hun lening kunnen aflossen
en de voorwaarden volgens welke een 
dergelijke vervroegde aflossing kan 
plaatshebben, verschillen echter aanzienlijk 
naar gelang van de lidstaat. Ook al moet de 
diversiteit aan hypothecaire 
financieringsmechanismen en aan 
beschikbare producten worden erkend, is 
het van essentieel belang dat op EU-niveau 
bepaalde normen voor de vervroegde 
aflossing van krediet gelden, zodat 
consumenten zich vóór de in de 
kredietovereenkomst overeengekomen 
datum van hun verplichtingen kunnen 
kwijten en in vertrouwen op zoek kunnen 
gaan naar de producten die het beste in hun 
behoeften voorzien. De lidstaten moeten er 
bijgevolg voor zorgen, hetzij bij 
wetgeving, hetzij met contractuele 
bepalingen, dat consumenten een wettelijk 
of contractueel recht op vervroegde 
aflossing hebben, hetgeen niet wegneemt 
dat de lidstaten de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit recht moeten kunnen 
bepalen. Zo kan onder meer de uitoefening 
van het recht in de tijd worden beperkt, kan 
een verschillende regeling gelden naar 
gelang van het soort debetrentevoet, hetzij 
vast, hetzij variabel, kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
legitiem belang heeft. Van een dergelijk 
legitiem belang kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in geval van echtscheiding of 
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werkloosheid. Wanneer een lidstaat 
dergelijke voorwaarden vaststelt, mogen 
deze de uitoefening van het recht niet al te 
moeilijk of te duur maken voor de 
consument.

werkloosheid. 

Or. de

Amendement 116
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 
kredietovereenkomst af te lossen, kan van 
groot belang zijn voor het bevorderen van 
de concurrentie in de eengemaakte markt 
en het vrije verkeer van EU-burgers. De 
beginselen en voorwaarden volgens welke 
consumenten hun lening kunnen aflossen 
en de voorwaarden volgens welke een 
dergelijke vervroegde aflossing kan 
plaatshebben, verschillen echter aanzienlijk 
naar gelang van de lidstaat. Ook al moet de 
diversiteit aan hypothecaire 
financieringsmechanismen en aan 
beschikbare producten worden erkend, is 
het van essentieel belang dat op EU-niveau 
bepaalde normen voor de vervroegde 
aflossing van krediet gelden, zodat 
consumenten zich vóór de in de 
kredietovereenkomst overeengekomen 
datum van hun verplichtingen kunnen 
kwijten en in vertrouwen op zoek kunnen 
gaan naar de producten die het beste in hun 
behoeften voorzien. De lidstaten moeten er 
bijgevolg voor zorgen, hetzij bij wetgeving, 
hetzij met contractuele bepalingen, dat 
consumenten een wettelijk of contractueel
recht op vervroegde aflossing hebben, 
hetgeen niet wegneemt dat de lidstaten de 
voorwaarden voor de uitoefening van dit 

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 
kredietovereenkomst af te lossen, kan van 
groot belang zijn voor het bevorderen van 
de concurrentie in de eengemaakte markt 
en het vrije verkeer van EU-burgers. De 
beginselen en voorwaarden volgens welke 
consumenten hun lening kunnen aflossen 
en de voorwaarden volgens welke een 
dergelijke vervroegde aflossing kan 
plaatshebben, verschillen echter aanzienlijk 
naar gelang van de lidstaat. Ook al moet de 
diversiteit aan hypothecaire 
financieringsmechanismen en aan 
beschikbare producten worden erkend, is 
het van essentieel belang dat op EU-niveau 
bepaalde normen voor de vervroegde 
aflossing van krediet gelden, zodat
consumenten zich vóór de in de 
kredietovereenkomst overeengekomen 
datum van hun verplichtingen kunnen 
kwijten en in vertrouwen op zoek kunnen 
gaan naar de producten die het beste in hun 
behoeften voorzien. De lidstaten moeten er 
bijgevolg voor zorgen dat consumenten een 
wettelijk recht op vervroegde aflossing 
hebben, hetgeen niet wegneemt dat de 
lidstaten de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit recht moeten kunnen 
bepalen. Zo kan onder meer de uitoefening 
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recht moeten kunnen bepalen. Zo kan 
onder meer de uitoefening van het recht in 
de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, hetzij vast, 
hetzij variabel, kunnen de omstandigheden 
waarin het recht mag worden uitgeoefend, 
worden beperkt. De lidstaten kunnen ook 
bepalen dat de kredietgever recht moet 
hebben op een eerlijke en objectief 
verantwoorde vergoeding voor mogelijke
kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan 
het vervroegd aflossen van het krediet. Als 
de vervroegde aflossing binnen de termijn 
valt waarvoor een vaste rentevoet geldt, 
kan de uitoefening van het recht in elk 
geval afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft. Van een dergelijk 
bijzonder belang kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in geval van echtscheiding of 
werkloosheid. Wanneer een lidstaat 
dergelijke voorwaarden vaststelt, mogen 
deze de uitoefening van het recht niet al te 
moeilijk of te omslachtig maken voor de 
consument.

van het recht in de tijd worden beperkt, kan 
een verschillende regeling gelden naar 
gelang van het soort debetrentevoet, hetzij 
vast, hetzij variabel, kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
legitiem belang heeft. Van een dergelijk 
bijzonder belang kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in geval van echtscheiding of 
werkloosheid. Wanneer een lidstaat 
dergelijke voorwaarden vaststelt, mogen 
deze de uitoefening van het recht niet al te 
moeilijk of te omslachtig maken voor de 
consument.

Or. en

Amendement 117
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Kredietbemiddelaars moeten worden 
geregistreerd bij de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waar zij hun woonplaats of 
hoofdkantoor hebben, op voorwaarde dat 
hun een vergunning is verleend 
overeenkomstig strikte beroepsvereisten 
inzake bekwaamheid, betrouwbaarheid en 
dekking tegen beroepsaansprakelijkheid. 
Ter bevordering van het 

(34) Kredietbemiddelaars moeten worden 
geregistreerd bij de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waar zij hun woonplaats of 
hoofdkantoor hebben, op voorwaarde dat 
hun een vergunning is verleend 
overeenkomstig strikte beroepsvereisten 
inzake bekwaamheid, betrouwbaarheid en 
dekking tegen beroepsaansprakelijkheid. 
Ter bevordering van het 
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consumentenvertrouwen in 
kredietbemiddelaars moeten lidstaten 
ervoor zorgen dat vergunninghoudende 
kredietbemiddelaars aan permanent en 
grondig toezicht door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst
onderworpen worden. Deze vereisten 
moeten ten minste op het niveau van de 
instelling gelden, maar de lidstaten mogen 
verduidelijken of deze vereisten inzake 
vergunningverlening en daaropvolgende 
registratie ook voor individuele 
werknemers van de kredietbemiddelaar 
gelden.

consumentenvertrouwen in 
kredietbemiddelaars moeten lidstaten 
ervoor zorgen dat vergunninghoudende 
kredietbemiddelaars aan permanent en 
grondig toezicht door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst
onderworpen worden. Deze vereisten 
moeten ten minste op het niveau van de 
instelling en, in het geval van een 
zelfstandige kredietbemiddelaar zonder 
personeel, op het niveau van de 
natuurlijke persoon gelden, maar de 
lidstaten mogen verduidelijken of deze 
vereisten inzake vergunningverlening en 
daaropvolgende registratie ook voor 
individuele werknemers van de 
kredietbemiddelaar gelden.

Or. en

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om in te spelen op de 
ontwikkelingen in de markten voor 
woningkrediet, de ontwikkeling van 
kredietproducten, alsook economische 
ontwikkelingen, zoals inflatie, en om 
nadere toelichting te geven bij de 
toepassing van bepaalde bij deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften. Met name moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om nadere invulling te geven aan de 
beroepsvereisten voor personeelsleden van 
kredietgevers en kredietbemiddelaars, aan
de criteria die worden gehanteerd om de 

(39) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om in te spelen op de 
ontwikkelingen in de markten voor 
woningkrediet, de ontwikkeling van 
kredietproducten, alsook economische 
ontwikkelingen, zoals inflatie, en om 
nadere toelichting te geven bij de 
toepassing van bepaalde bij deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften. Met name moet 
de Commissie de bevoegdheid krijgen 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om nadere invulling te geven aan de 
criteria die worden gehanteerd om de 
kredietwaardigheid van de consument te 
beoordelen en om ervoor te zorgen dat 
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kredietwaardigheid van de consument te 
beoordelen en om ervoor te zorgen dat 
kredietproducten niet ongeschikt zijn voor 
de consument, en aan verdere harmonisatie 
van belangrijke termen zoals 
"wanbetaling", alsook van de 
registratiecriteria en van de voorwaarden 
voor gegevensverwerking die gelden voor 
kredietgegevensbanken.

kredietproducten niet ongeschikt zijn voor 
de consument, en aan verdere harmonisatie 
van belangrijke termen zoals 
"wanbetaling", alsook van de 
registratiecriteria en van de voorwaarden 
voor gegevensverwerking die gelden voor 
kredietgegevensbanken.

Or. en

Motivering

In het geval van gedelegeerde handelingen worden tal van details opengelaten, wat tot 
rechtsonzekerheid en ondoorzichtigheid kan leiden. De vaststelling van de nodige vereisten 
inzake kennis en bekwaamheid dient aan de lidstaten te worden overgelaten.

Amendement 119
Liem Hoang Ngoc, Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen met betrekking tot elk 
aspect van deze richtlijn striktere 
nationale bepalingen handhaven of 
vaststellen.

Or. en

Amendement 120
Cornelis de Jong

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen met betrekking tot elk 
aspect van deze richtlijn striktere 
nationale bepalingen handhaven of 
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vaststellen.

Or. en

Amendement 121
María Irigoyen Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn ontwikkelt een interne 
markt die transparanter, efficiënter en 
concurrerender is, door middel van 
consistente, flexibele en eerlijke 
woningkredietovereenkomsten op een 
wijze die een houdbare kredietverlening 
en -neming bevordert, waardoor een hoog 
niveau van consumentenbescherming 
wordt bereikt.

Or. es

Amendement 122
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op de 
volgende kredietovereenkomsten:

1. Deze richtlijn is van toepassing op:

Or. en

Amendement 123
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kredietovereenkomsten die gewaarborgd 
worden door een hypotheek of door een in 
een lidstaat gebruikelijke andere 
vergelijkbare zekerheid op een woning, of 
gewaarborgd worden door een recht op een 
woning;

a) kredietovereenkomsten voor het 
verkrijgen of het behouden van 
eigendomsrechten betreffende grond of 
een woning die gewaarborgd worden door 
een hypotheek of door een in een lidstaat 
gebruikelijke andere vergelijkbare 
zekerheid op een woning, of gewaarborgd 
worden door een recht op een woning;

Or. en

Motivering

Alle lidstaten zouden de bepalingen van de richtlijn toepassen op woningkredieten die worden 
gewaarborgd door een hypotheek of een gelijkwaardige zekerheid. Met betrekking tot andere 
kredieten die onder het toepassingsgebied van het Commissievoorstel vallen, zouden de 
lidstaten het recht hebben te bepalen of zij de regels van deze richtlijn of de regels van de 
richtlijn kapitaalvereisten toepassen. 

Amendement 124
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kredietovereenkomsten voor het 
verkrijgen of het behouden van 
eigendomsrechten op grond of op een 
bestaande of geplande woning;

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kredietovereenkomsten voor de 
renovatie van een woning waarvan een 
persoon eigenaar is of waarvan hij de 
eigendom wenst te verwerven, die niet 
binnen het toepassingsgebied vallen van 
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2008.

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kredietovereenkomsten die uiteindelijk 
zullen worden afgelost met de 
verkoopopbrengsten van een onroerend 
goed;

a) kredietovereenkomsten waarbij de 
kredietgever:

i) een bepaald bedrag ineens of periodiek 
een bedrag uitkeert of op andere wijze een 
krediet uitbetaalt aan de consument in 
ruil voor een bedrag te verkrijgen uit de 
verkoop van een onroerend goed of van 
een eigendomsrecht op een onroerend 
goed; 
ii) pas volledige aflossing van het krediet 
verlangt wanneer zich in het leven van de 
consument een of meer specifieke 
gebeurtenissen zoals omschreven door de 
lidstaten voordoen ("equity release");

Or. en

Motivering

Aanpassing overeenkomstig de intentie van overweging 10.
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Amendement 127
Liem Hoang Ngoc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kredietovereenkomsten waarbij een 
werkgever het krediet als nevenactiviteit 
rentevrij of tegen een jaarlijks 
kostenpercentage dat lager is dan 
gebruikelijk op de markt, aan zijn 
werknemers verstrekt, en dit niet in het 
algemeen aan het publiek aanbiedt.

Schrappen

Or. en

Amendement 128
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) indien een lidstaat zulks met 
betrekking tot enkele of alle bepalingen 
ervan bepaalt: kredietovereenkomsten 
betreffende leningen die krachtens een 
wettelijke bepaling met een doelstelling 
van algemeen belang aan een beperkt 
publiek worden toegekend tegen een 
lagere dan op de markt gebruikelijke 
rentevoet, dan wel rentevrij, of onder 
andere voorwaarden die voor de 
consument gunstiger zijn dan de op de 
markt gebruikelijke voorwaarden en tegen 
rentetarieven die niet hoger zijn dan de op 
de markt gebruikelijke;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan artikel 2, lid 2, eerste alinea van de richtlijn betreffende consumentenkrediet. 
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De bedoelde regelingen stellen overheden in staat maatregelen in te voeren ter 
verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang, zoals hulp voor starters. Indien 
dergelijke regelingen onder de onderhavige richtlijn zouden komen te vallen, zou 
overheidssteun voor die groepen niet meer mogelijk zijn.

Amendement 129
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) indien een lidstaat zulks met 
betrekking tot enkele of alle bepalingen 
ervan bepaalt: kredietovereenkomsten 
waarbij het onroerend goed niet bestemd 
is voor bewoning door de consument zelf 
of een familielid van de consument;

Or. en

Motivering

Commerciële kredieten voor het kopen van onroerend goed als vorm van belegging 
verschillen sterk van een normale hypotheek; voor de consument en de kredietgever moeten in 
dergelijke gevallen dan ook andere informatie- en beschermingsverplichtingen gelden. De 
risico's en modaliteiten van zulke kredieten wijken sterk af van die van normale hypotheken 
voor koopwoningen. Zo hangt de aflossing bijvoorbeeld niet af van de kredietwaardigheid 
van de individuele consument, maar van de behaalde huurinkomsten.

Amendement 130
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) indien een lidstaat zulks met 
betrekking tot enkele of alle bepalingen 
ervan bepaalt: kredietovereenkomsten die 
worden afgesloten door een consument 
die een netto jaarinkomen van ten minste 
1 500 000 EUR heeft of activa met een 
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netto waarde van ten minste 2 000 000 
EUR bezit;

Or. en

Motivering

Kredietverstrekking aan een consument met een groot netto vermogen verschilt van de 
verstrekking van een normale hypotheek. Zo wordt bijvoorbeeld bij de 
kredietwaardigheidsbeoordeling rekening gehouden met de waarde van de activa en wordt 
over kredieten individueel onderhandeld. Veelal zijn de aflossingsverplichtingen niet 
gebaseerd op een vast inkomen, maar bijvoorbeeld op aanzienlijke inkomsten uit dividenden, 
bonussen of afstotingen van activa. De regels van deze richtlijn zijn derhalve niet passend 
voor dit type hypotheken.

Amendement 131
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) indien een lidstaat zulks met 
betrekking tot enkele of alle bepalingen 
ervan bepaalt: kredietovereenkomsten 
waarbij het krediet binnen twaalf 
maanden moet worden afgelost;

Or. en

Motivering

Er bestaat een marktniche voor kortlopende hypotheekleningen die veelal ter overbrugging 
dienen bij vastgoedtransacties. Dergelijke hypotheekleningen geven de consument de 
mogelijkheid een nieuw huis te kopen terwijl zijn bestaande huis wordt verkocht. De 
overbruggingslening wordt vervolgens afgelost uit de opbrengst van de verkoop van het 
bestaande huis. De regels van deze richtlijn zijn derhalve niet passend voor dit type 
hypotheken.

Amendement 132
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b sexies) indien een lidstaat zulks met 
betrekking tot enkele of alle bepalingen 
ervan bepaalt: organisaties als 
omschreven in artikel 2, lid 5, van 
Richtlijn 2008/48/EG.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de richtlijn betreffende consumentenkrediet wat coöperatieve 
kredietinstellingen betreft, die een belangrijke rol spelen door financiële diensten ook aan 
consumenten aan te bieden die daar anders wellicht niet voor in aanmerking zouden komen.

Amendement 133
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "nevendienst": betekent een financiële 
dienst die samen met de 
kredietovereenkomst door de kredietgever 
of kredietbemiddelaar aan de consument 
wordt aangeboden;

d) "nevendienst": betekent een de jure of 
de facto door de kredietgever of bij de wet 
voorgeschreven financiële dienst die
samen met de kredietovereenkomst door de 
kredietgever, de kredietbemiddelaar of een 
derde aan de consument wordt 
aangeboden;

Or. en

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "nevendienst": betekent een financiële 
dienst die samen met de 
kredietovereenkomst door de kredietgever 
of kredietbemiddelaar aan de consument 
wordt aangeboden;

d) "nevendienst": betekent een de jure of 
de facto door de kredietgever of bij de wet 
voorgeschreven financiële dienst die
samen met de kredietovereenkomst door de 
kredietgever, de kredietbemiddelaar of een 
derde aan de consument wordt 
aangeboden;

Or. en

Motivering

Alle aan het krediet gekoppelde producten/diensten die door de kredietgever of wettelijk zijn 
voorgeschreven moeten ongeacht de aanbieder onder de definitie van "nevendienst" vallen. 
Vaak wordt de consument er door de kredietgever toe aangezet een overeenkomst betreffende 
een nevendienst te sluiten, ook al is de consument daartoe niet officieel verplicht. Daarom is 
de toevoeging "de facto" nodig.

Amendement 135
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) consumenten bijstaat bij de 
voorbereiding van het sluiten van andere 
dan de onder i) bedoelde 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2;

ii) consumenten bijstaat bij voorbereidende 
en/of administratieve werkzaamheden met 
het oog op het sluiten van andere dan de 
onder i) bedoelde kredietovereenkomsten 
in de zin van artikel 2; of

Or. en

Motivering

Door de toevoeging van het woord "of" wordt duidelijker dat een kredietbemiddelaar niet 
noodzakelijkerwijs al deze activiteiten verricht. De formulering komt overeen met de definitie 
van kredietbemiddelaar in de richtlijn betreffende consumentenkrediet.

Amendement 138
Phil Prendergast



AM\881849NL.doc 27/129 PE475.786v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) consumenten bijstaat bij de 
voorbereiding van het sluiten van andere 
dan de onder i) bedoelde 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2;

ii) consumenten bijstaat bij de 
voorbereiding van het sluiten van andere 
dan de onder i) bedoelde 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2; of

Or. en

Amendement 139
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": de totale kosten van het 
aan de consument verleende krediet als 
omschreven in artikel 3, onder g, van 
Richtlijn 2008/48/EG;

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": de totale kosten van het 
aan de consument verleende krediet als 
omschreven in artikel 3, onder g, van 
Richtlijn 2008/48/EG, met uitzondering 
van de kosten die verbonden zijn aan de 
zakelijke zekerheden voor het krediet;

Or. de

Amendement 140
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": de totale kosten van het 
aan de consument verleende krediet als 
omschreven in artikel 3, onder g, van 
Richtlijn 2008/48/EG;

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": alle direct of indirect 
aan het krediet gerelateerde kosten, met 
inbegrip van rente, commissielonen, 
belastingen en vergoedingen van welke 
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aard ook – met uitzondering van 
notariskosten –, die de consument in 
verband met de kredietovereenkomst moet 
betalen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot alle kosten die voortvloeien uit 
contractuele bepalingen inzake de 
aflossing van het krediet, de waarborging 
of verzekering van de woning en de 
facilitering van betalingen alsmede uit 
eventuele andere 
nevendienstovereenkomsten die zijn 
gesloten als voorwaarde voor of in 
verband met de 
woningkredietovereenkomst;

Or. en

Amendement 141
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": de totale kosten van het 
aan de consument verleende krediet als 
omschreven in artikel 3, onder g, van 
Richtlijn 2008/48/EG;

k) "totale kosten van het aan de consument 
verleende krediet": alle kosten, met 
inbegrip van rente, commissielonen, 
belastingen en vergoedingen van welke 
aard ook, die de consument in verband 
met de kredietovereenkomst moet betalen 
en die de kredietgever bekend zijn, met 
uitzondering van notariskosten en kosten 
van de hypotheekakte; dit omvat ook de 
kosten, voor zover deze de kredietgever 
bekend zijn, in verband met 
nevendiensten met betrekking tot de 
kredietovereenkomst, met name de kosten 
van de taxatie van het onroerend goed en 
verzekeringspremies, indien het sluiten 
van een dienstencontract verplicht is om 
het krediet, in voorkomend geval op de 
geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen;

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de uitsluiting van notariskosten van het toepassingsgebied van de 
"totale kosten van het krediet" moeten ook de kosten voor de hypotheekakte uitdrukkelijk 
worden uitgesloten, aangezien het bij deze kosten niet om bankvergoedingen gaat en zij 
bovendien de kredietgever op het tijdstip van sluiting van de kredietovereenkomst niet bekend 
zijn. Ook al moeten in beginsel ook verzekeringspremies onder het jaarlijkse 
kostenpercentage vallen, moet deze verplichting beperkt blijven tot de kosten die de 
kredietgever bekend zijn.

Amendement 142
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) "jaarlijks kostenpercentage": de totale 
kosten van het krediet voor de consument, 
uitgedrukt in een percentage op jaarbasis 
van het totale kredietbedrag, indien 
toepasselijk te vermeerderen met de 
kosten bedoeld in artikel 12, lid 2;

m) "jaarlijks kostenpercentage": de totale 
kosten die aan de kredietgever ten goede 
komen voor het sluiten en uitvoeren van 
de kredietovereenkomst;

Or. fr

Amendement 143
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n bis) "vaste rentevoet": een enkele vaste 
rentevoet voor de totale looptijd van de 
kredietovereenkomst dan wel voor een 
deelperiode.

Or. de
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Amendement 144
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van het vermogen van een 
consument om zijn schuldverplichtingen na 
te komen;

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van het vermogen van een 
consument om zijn schuldverplichtingen na 
te komen op basis van objectieve 
informatie over zijn of haar individuele 
situatie;

Or. en

Amendement 145
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van het vermogen van een 
consument om zijn schuldverplichtingen 
na te komen;

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van alle factoren die de 
kredietgever ten tijde van de aanvraag 
bekend zijn en die relevant zijn om te 
kunnen bepalen of de consument al dan 
niet in staat zal zijn het krediet af te 
lossen;

Or. en

Motivering

In de definitie van "kredietwaardigheidsbeoordeling" moet tot uitdrukking komen dat de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van een beoogde kredietnemer noodzakelijkerwijs niet alleen 
bestaat uit een beoordeling van het vermogen van de consument om het krediet van zijn of 
haar inkomen terug te betalen, maar ook van andere factoren, niet in de laatste plaats het 
voorhanden zijn van een zekerheid op grond waarvan het hypotheekstelsel veilig en solide is 
en woningkredieten een kosteneffectieve en vrijwel risicovrije financieringswijze vormen.
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Amendement 146
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van het vermogen van een 
consument om zijn schuldverplichtingen 
na te komen;

o) "kredietwaardigheidsbeoordeling": de 
evaluatie van alle factoren die de 
kredietgever ten tijde van de aanvraag 
bekend zijn en die relevant zijn om te 
kunnen bepalen of de consument al dan 
niet in staat zal zijn het krediet af te 
lossen;

Or. en

Amendement 147
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r bis) "taxateur": een natuurlijke of 
rechtspersoon die in het kader van zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteiten taxaties 
uitvoert van woningen of de grond 
waarop deze woningen zijn gelegen of 
kunnen worden gebouwd;

Or. en

Motivering

De definitie van "taxateur" als een natuurlijke of rechtspersoon geeft de bestaande situatie 
zoals in heel Europa weer.

Amendement 148
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteiten aan die gemachtigd zijn te 
zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en dragen er zorg voor dat zij over 
alle nodige bevoegdheden beschikken voor 
de uitoefening van hun taken.

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteiten aan die gemachtigd zijn te 
zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en de toepassing van alle 
bepalingen ervan in het belang van de 
markt en alle marktdeelnemers. Zij dragen 
er zorg voor dat deze autoriteiten over 
voldoende middelen en alle nodige 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden
beschikken voor de uitoefening van hun 
taken, met inbegrip van de bevoegdheid 
zich toegang te verschaffen tot alle 
gebouwen en relevante documenten.

De bevoegde autoriteiten verrichten, 
indien van toepassing, onder meer 
"mystery shopping"-onderzoek om de 
correcte toepassing van deze richtlijn te 
controleren.

Or. en

Amendement 149
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteiten aan die gemachtigd zijn te 
zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en dragen er zorg voor dat zij over 
alle nodige bevoegdheden beschikken voor 
de uitoefening van hun taken.

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteiten aan die gemachtigd zijn te 
zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn en de toepassing van alle 
bepalingen ervan in het belang van de 
markt en alle marktdeelnemers. Zij dragen 
er zorg voor dat deze autoriteiten over 
voldoende middelen en alle nodige 
onderzoeks- en sanctiebevoegdheden
beschikken voor de uitoefening van hun 
taken.
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De lidstaten verlenen onderzoekers de 
bevoegdheid zich toegang tot alle 
gebouwen te verschaffen, informatie over 
hypotheekovereenkomsten, Europese 
gestandaardiseerde informatiebladen 
(ESIS), boeken, facturen en alle andere 
bedrijfsdocumenten te verlangen en 
hiervan kopieën te verkrijgen of te maken 
op welke wijze en op welke drager dan 
ook, en informatie en bewijzen te doen 
overleggen of ter plekke te verzamelen.
Wanneer een kredietgever of 
kredietbemiddelaar werkzaam is in een 
lidstaat van ontvangst, wordt het toezicht 
op zijn lopende activiteiten uitgeoefend 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst. De bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst verstrekt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst alle relevante informatie. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst hebben de bevoegdheid op te 
treden indien een kredietbemiddelaar niet 
aan de in deze richtlijn omschreven 
verplichtingen en verantwoordelijkheden
voldoet. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst kunnen weigeren 
een vergunning te verlenen. 

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten over de nodige bevoegdheden beschikken om in het belang 
van de consument te kunnen optreden.

Amendement 150
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een kredietgever of 
kredietbemiddelaar werkzaam is in een 
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lidstaat van ontvangst, wordt het toezicht 
op zijn lopende activiteiten uitgeoefend 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst. De bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst verstrekt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst alle relevante informatie. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst hebben de bevoegdheid op te 
treden indien een kredietbemiddelaar niet 
aan de in deze richtlijn omschreven 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
voldoet. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst kunnen weigeren 
een vergunning te verlenen. 

Or. en

Amendement 151
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
autoriteiten die bevoegd worden verklaard 
voor het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de artikelen 18, 19, 20 en 21 van deze 
richtlijn tot de bevoegde autoriteiten 
behoren die worden genoemd in artikel 4, 
lid 2, van Verordening (EU) 1093/2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit).

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
autoriteiten die bevoegd worden verklaard 
voor het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de artikelen 18, 19, 20, 21, 22 en 23
van deze richtlijn tot de bevoegde 
autoriteiten behoren die worden genoemd 
in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 
1093/2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit).

Or. en

Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
autoriteiten die bevoegd worden verklaard 
voor het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de artikelen 18, 19, 20 en 21 van deze 
richtlijn tot de bevoegde autoriteiten 
behoren die worden genoemd in artikel 4, 
lid 2, van Verordening (EU) 1093/2010 tot 
oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit).

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
autoriteiten die bevoegd worden verklaard 
voor het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de artikelen 18, 19, 20, 21, 22 en 23
van deze richtlijn tot de bevoegde 
autoriteiten behoren die worden genoemd 
in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 
1093/2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese 
Bankautoriteit).

Or. en

Motivering

Er is geen reden om de bevoegde autoriteiten uit te sluiten die verantwoordelijk zijn voor het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van de artikelen 22 en 23 betreffende de vrijheid van 
vestiging voor kredietbemiddelaars respectievelijk toezicht op niet-kredietinstellingen.

Amendement 153
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een kredietgever of 
kredietbemiddelaar werkzaam is in een 
lidstaat van ontvangst, wordt het toezicht 
op zijn lopende activiteiten uitgeoefend 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst. De bevoegde autoriteit van
de lidstaat van herkomst verstrekt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst alle relevante informatie. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst hebben de bevoegdheid op te 
treden indien een kredietbemiddelaar niet 
aan de in deze richtlijn omschreven 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
voldoet. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van ontvangst kunnen weigeren 
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een vergunning te verlenen. 

Or. en

Motivering

De nationale regelgevers moeten de bevoegdheid hebben om de gedrags- en 
verslagleggingsvoorschriften die van toepassing zijn op de onder hun jurisdictie vallende 
kredietbemiddelaars te handhaven, teneinde een hoog niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen.

Amendement 154
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

0 2 bis. Wanneer een kredietgever of 
kredietbemiddelaar diensten verricht in 
een andere lidstaat dan in de lidstaat van 
herkomst, wordt het toezicht op de 
lopende activiteiten van de kredietgever of 
kredietbemiddelaar uitgeoefend door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst verstrekt de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst op verzoek 
alle relevante informatie.
Indien de kredietgever of de 
kredietbemiddelaar niet voldoet aan de
vereisten inzake beroepsbekwaamheid of 
andere in deze richtlijn omschreven 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
dan wel overige voorschriften die van 
toepassing zijn op kredietgevers en 
kredietbemiddelaars die in de lidstaat van 
ontvangst werkzaam zijn, hebben de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst de bevoegdheid op te treden, 
onder meer door de kredietgever of 
kredietbemiddelaar te verbieden diensten 
in die lidstaat te verrichten.
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De bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst stelt de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst, de andere 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van 
de EU en de Europese Bankautoriteit in 
kennis van de maatregelen die zij in 
dergelijke omstandigheden tegen een 
kredietgever of kredietbemiddelaar neemt, 
onder vermelding van de redenen 
daarvoor. 

Or. en

Amendement 155
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
1. De lidstaten stellen maatregelen vast 
om consumenten meer en beter inzicht te 
geven in hun verantwoordelijkheid bij het 
opnemen van krediet en het beheer van 
hun schulden, inzonderheid op het gebied 
van kredietovereenkomsten.
2. De lidstaten zien erop toe dat de 
informatie toegankelijk is voor alle 
gebruikers teneinde te voorkomen dat de 
afwezigheid van deze informatie 
consumenten die normaal niet kwetsbaar 
zijn kwetsbaar maken, en zij bieden met 
name bescherming aan consumenten die 
vanwege hun situatie bijzonder kwetsbaar 
zijn voor woningkredietovereenkomsten.

Or. es

Amendement 156
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers of kredietbemiddelaars op 
eerlijke, billijke en professionele wijze in 
het belang van de consument optreden
wanneer zij krediet en in voorkomend 
geval nevendiensten aan consumenten 
verlenen, of hiervoor bemiddeling of 
advies verstrekken.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers of kredietbemiddelaars op 
eerlijke, billijke en professionele wijze in 
het belang van de consument optreden
wanneer zij krediet en in voorkomend 
geval nevendiensten aan consumenten 
verlenen, of hiervoor bemiddeling of 
advies verstrekken.

De lidstaten dragen er zorg voor dat voor 
het geval van niet-naleving van de in de 
eerste alinea bedoelde verplichtingen 
bepalingen worden vastgesteld die 
voorzien in verplichte aanpassing van de 
kredietovereenkomst in het belang van de 
consument waaraan voor deze geen 
kosten verbonden zijn, of, naar keuze van 
de consument, in de mogelijkheid om de 
overeenkomst op te zeggen zonder dat 
daaruit nadelen voor de consument 
voortvloeien.

Or. en

Amendement 157
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers of kredietbemiddelaars op 
eerlijke, billijke en professionele wijze in 
het belang van de consument optreden 
wanneer zij krediet en in voorkomend 
geval nevendiensten aan consumenten 
verlenen, of hiervoor bemiddeling of 
advies verstrekken.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers of kredietbemiddelaars op 
eerlijke, billijke en professionele wijze 
optreden wanneer zij krediet aan 
consumenten verlenen, of hiervoor 
bemiddeling of advies verstrekken.
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Or. en

Motivering

Nevendiensten als bedoeld in deze richtlijn, zoals verzekeringen, worden reeds door andere 
wetgeving geregeld, zodat het lex specialis-beginsel moet worden toegepast. Belangen kunnen 
in overeenstemming worden gebracht – een specifieke verwijzing naar het belang van de 
consument is derhalve niet wenselijk.

Amendement 158
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
manier waarop de kredietgevers hun 
personeelsleden en de desbetreffende 
kredietbemiddelaars vergoeden en de 
manier waarop kredietbemiddelaars hun 
personeelsleden vergoeden, de in lid 1 
bedoelde verplichting om in het belang van 
de consument op te treden, niet in de weg 
staan.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
manier waarop de kredietgevers hun 
personeelsleden en de desbetreffende 
kredietbemiddelaars vergoeden en de 
manier waarop kredietbemiddelaars hun 
personeelsleden vergoeden, de in lid 1 
bedoelde verplichting om in het belang van 
de consument op te treden, niet in de weg 
staan.

De vergoeding is neutraal met betrekking 
tot de aard van het product. Met name 
mogen personeelsleden en 
kredietbemiddelaars in geen geval een 
vergoeding of een commissieloon 
ontvangen dat afhankelijk is van het soort 
kredietproduct waarover met de 
consument een overeenkomst wordt 
gesloten.
In het geval van een aanpassing van een 
kredietovereenkomst is de consument voor 
de nieuwe overeenkomst geen vergoeding 
verschuldigd, tenzij het probleem 
aantoonbaar niet is opgelost door de 
aanpassing van de bestaande 
kredietovereenkomst.
De toekenning aan kredietbemiddelaars 
van aanmoedigingspremies in natura, in 
welke vorm dan ook, is verboden.
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Bij de vaststelling van de vergoeding 
wordt rekening gehouden met het 
wanbetalingspercentage.

Or. en

Amendement 159
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de personeelsleden van kredietgevers 
en kredietbemiddelaars over voldoende 
kennis en bekwaamheid beschikken voor 
het aanbieden of verstrekken van 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2 of voor kredietbemiddeling zoals 
omschreven in artikel 3, onder e).
Wanneer een kredietovereenkomst wordt 
gesloten die ook een daarmee verband 
houdende nevendienst omvat, met name 
verzekerings- of beleggingsdiensten, 
beschikken zij ook over voldoende kennis 
en bekwaamheid met betrekking tot die 
nevendienst om te voldoen aan de 
vereisten van artikel 19 van Richtlijn 
2004/39/EG en artikel 4 van Richtlijn 
2002/92/EG;

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter bescherming van de consument volstaat het om de vereisten inzake de bekwaamheid van 
de leiding te regelen, die er vervolgens verantwoordelijk voor is dat het personeel over de 
nodige bekwaamheid beschikt voor de uitoefening van zijn taken. Deze oplossing zou tevens 
in overeenstemming zijn met andere EU-wetgeving. Het vaststellen van minimale 
bekwaamheidsvereisten zou tot een overmaat aan regelgeving leiden.

Amendement 160
Phil Prendergast
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de personeelsleden van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars over voldoende 
kennis en bekwaamheid beschikken voor 
het aanbieden of verstrekken van 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2 of voor kredietbemiddeling zoals 
omschreven in artikel 3, onder e). Wanneer 
een kredietovereenkomst wordt gesloten 
die ook een daarmee verband houdende 
nevendienst omvat, met name 
verzekerings- of beleggingsdiensten, 
beschikken zij ook over voldoende kennis 
en bekwaamheid met betrekking tot die 
nevendienst om te voldoen aan de vereisten 
van artikel 19 van Richtlijn 2004/39/EG en 
artikel 4 van Richtlijn 2002/92/EG;

a) kredietbemiddelaars en de 
personeelsleden van kredietgevers over 
voldoende kennis en bekwaamheid 
beschikken voor het aanbieden of 
verstrekken van kredietovereenkomsten in 
de zin van artikel 2 of voor 
kredietbemiddeling zoals omschreven in 
artikel 3, onder e). Wanneer een 
kredietovereenkomst wordt gesloten die 
ook een daarmee verband houdende 
nevendienst omvat, met name 
verzekerings- of beleggingsdiensten, 
beschikken zij ook over voldoende kennis 
en bekwaamheid met betrekking tot die 
nevendienst om te voldoen aan de vereisten 
van artikel 19 van Richtlijn 2004/39/EG en 
artikel 4 van Richtlijn 2002/92/EG;

Or. en

Amendement 161
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de personeelsleden van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars over voldoende kennis 
en bekwaamheid beschikken voor het 
aanbieden of verstrekken van 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2 of voor kredietbemiddeling zoals 
omschreven in artikel 3, onder e). Wanneer 
een kredietovereenkomst wordt gesloten 
die ook een daarmee verband houdende 
nevendienst omvat, met name 
verzekerings- of beleggingsdiensten, 
beschikken zij ook over voldoende kennis 

a) kredietbemiddelaars en de 
personeelsleden van kredietgevers die 
rechtstreeks contact hebben met de 
consumenten, over voldoende kennis en 
bekwaamheid beschikken voor het 
aanbieden of verstrekken van 
kredietovereenkomsten in de zin van 
artikel 2 of voor kredietbemiddeling zoals 
omschreven in artikel 3, onder e). Wanneer 
een kredietovereenkomst wordt gesloten 
die ook een daarmee verband houdende 
nevendienst omvat, met name 
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en bekwaamheid met betrekking tot die 
nevendienst om te voldoen aan de 
vereisten van artikel 19 van Richtlijn 
2004/39/EG en artikel 4 van Richtlijn 
2002/92/EG;

verzekerings- of beleggingsdiensten, 
beschikken zij ook over voldoende kennis 
en bekwaamheid met betrekking tot die 
nevendienst als omschreven in de op de 
betrokken dienst toepasselijke wetgeving;

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk om alleen de naleving van een onderdeel van een wetsinstrument voor te 
schrijven. Als bijvoorbeeld kredietgevers of kredietbemiddelaars naast diensten betreffende 
een hypothecair krediet ook diensten verleent die onder de categorie verzekeringsbemiddeling 
vallen, moeten zij de richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling als geheel naleven.

Amendement 162
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke personen binnen de 
leiding van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars die verantwoordelijk 
zijn voor of betrokken bij de bemiddeling, 
adviesverlening of goedkeuring met 
betrekking tot de kredietovereenkomst, 
over passende kennis en bekwaamheid 
inzake kredietovereenkomsten beschikken;

b) de natuurlijke personen binnen de 
leiding van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars die verantwoordelijk 
zijn voor of betrokken bij de bemiddeling, 
adviesverlening of goedkeuring met 
betrekking tot de kredietovereenkomst, 
over passende kennis en bekwaamheid 
inzake kredietovereenkomsten beschikken;

Zij zijn verplicht zich permanent te laten 
bijscholen om hun kennis en 
bekwaamheid bij te houden.

Or. en

Amendement 163
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de natuurlijke personen binnen de 
leiding van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars die verantwoordelijk 
zijn voor of betrokken bij de bemiddeling,
adviesverlening of goedkeuring met 
betrekking tot de kredietovereenkomst, 
over passende kennis en bekwaamheid
inzake kredietovereenkomsten beschikken;

b) de natuurlijke personen binnen de 
leiding van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars die verantwoordelijk 
zijn voor of betrokken bij de bemiddeling 
of adviesverlening met betrekking tot 
kredietovereenkomsten, over passende 
kennis en ervaring inzake 
kredietovereenkomsten beschikken. De 
leiding van kredietbemiddelaars ziet erop 
toe dat de personeelsleden over voldoende 
kennis en bekwaamheid beschikken voor 
de uitoefening van hun taken;

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de meeste kredietgevers 
kredietinstellingen zijn die een grote verscheidenheid aan financiële diensten aanbieden. 
Daarom zou het problematisch zijn om de vereisten inzake de bekwaamheid van de leiding 
van kredietinstellingen alleen te regelen voor één product, in dit geval hypotheekleningen. De 
voorschriften inzake bekwaamheidsvereisten moeten alleen betrekking hebben op de leiding 
van kredietbemiddelaars.

Amendement 164
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kredietgevers en kredietbemiddelaars 
aan toezicht onderworpen worden zodat 
permanent kan worden nagegaan of aan de 
in lid 1, onder a) en b) bedoelde vereisten 
wordt voldaan.

c) kredietgevers en kredietbemiddelaars 
aan toezicht door de bevoegde autoriteit
onderworpen worden zodat permanent kan 
worden nagegaan of aan de in lid 1, onder 
a) en b) bedoelde vereisten wordt voldaan.

Or. en
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Amendement 165
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
de in lid 1 bedoelde minimale 
bekwaamheidsvereisten worden 
vastgesteld in overeenstemming met de in 
bijlage II, deel A, vermelde beginselen.

Or. en

Amendement 166
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om nadere invulling te geven 
aan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bepaalde vereisten, en met name aan de 
noodzakelijke vereisten voor passende 
kennis en bekwaamheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verhouding tussen de bevoegdheden van de lidstaten van herkomst overeenkomstig lid 3 
en die van de Commissie overeenkomstig lid 4 is onduidelijk. Het moet aan de lidstaat van 
herkomst worden overgelaten de bekwaamheidsvereisten nader te specificeren.

Amendement 167
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om nadere invulling te geven
aan de in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bepaalde vereisten, en met name aan de 
noodzakelijke vereisten voor passende 
kennis en bekwaamheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze benadering kan tot rechtsonzekerheid en ondoorzichtigheid leiden. De vaststelling van 
de nodige vereisten inzake kennis en bekwaamheid dient aan de lidstaten te worden 
overgelaten.

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8
In reclame op te nemen 

standaardinformatie

Schrappen

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
alle reclame voor kredietovereenkomsten 
als bedoeld in artikel 2, waarin een 
rentevoet of cijfers betreffende de kosten 
van het krediet voor de consument worden 
vermeld, de in dit artikel aangegeven 
standaardinformatie bevat.
2. In de standaardinformatie wordt aan de 
hand van een representatief voorbeeld op 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
het volgende aangegeven:
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a) de identiteit van de kredietgever of, in 
voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar;
b) dat het product een 
kredietovereenkomst is en, in voorkomend 
geval, gewaarborgd wordt door een 
hypotheek of door een in een lidstaat 
gebruikelijke andere vergelijkbare 
zekerheid op een woning, dan wel door 
een recht op een woning;
c) de debetrentevoet, met de vermelding of 
deze vast en/of variabel is, alsook nadere 
informatie over eventuele kosten die in de 
totale kosten van het krediet voor de 
consument zijn begrepen;
d) het totale kredietbedrag;
e) het jaarlijkse kostenpercentage;
f) de duur van de kredietovereenkomst;
g) het bedrag van de periodieke 
betalingen;
h) het totale door de consument te betalen 
bedrag;
i) in voorkomend geval, een 
waarschuwing voor het risico het 
onroerend goed te verliezen bij niet-
nakoming van de aan de 
kredietovereenkomst verbonden 
verplichtingen wanneer het krediet 
gewaarborgd wordt door een hypotheek of 
door een andere, in een lidstaat 
gebruikelijke vergelijkbare zekerheid op 
een woning, dan wel door een recht op 
een woning.
De standaardinformatie is naar gelang 
van het voor de reclame en marketing 
gebruikte medium goed leesbaar of 
duidelijk hoorbaar.
3. Indien een contract voor een met de 
kredietovereenkomst verband houdende 
nevendienst, met name een verzekering, 
moet worden gesloten om het krediet, in 
voorkomend geval op de geadverteerde 
voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten 
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van die dienst niet vooraf kunnen worden 
bepaald, moet de verplichting tot het 
sluiten van dat contract ook op een 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
tezamen met het jaarlijkse 
kostenpercentage worden vermeld.
4. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om nadere invulling te geven 
aan de lijst van de standaardgegevens die 
in reclame moeten worden opgenomen.
Wanneer de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wijzigt 
zij met name waar nodig de in lid 2, onder 
a) tot en met i) van dit artikel vastgestelde 
lijst van standaardgegevens.
5. Dit artikel laat Richtlijn 2005/29/EG 
onverlet.

Or. en

Amendement 169
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat het product een 
kredietovereenkomst is en, in voorkomend 
geval, gewaarborgd wordt door een 
hypotheek of door een in een lidstaat 
gebruikelijke andere vergelijkbare 
zekerheid op een woning, dan wel door 
een recht op een woning;

Schrappen

Or. en

Motivering

Hypothecaire kredietovereenkomsten worden over het algemeen niet rechtstreeks op de basis 
van een advertentie gesloten. Marktonderzoek wijst uit dat consumenten weinig onthouden 
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van de in reclame verstrekte informatie. Het is daarom effectiever om de informatie tot een 
paar kernbeginselen te beperken.

Amendement 170
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de debetrentevoet, met de vermelding of 
deze vast en/of variabel is, alsook nadere 
informatie over eventuele kosten die in de 
totale kosten van het krediet voor de 
consument zijn begrepen;

c) de debetrentevoet, met de vermelding of 
deze vast en/of variabel is, alsook nadere 
informatie over eventuele kosten die in de 
totale kosten van het krediet voor de 
consument zijn begrepen. Het jaarlijkse 
kostenpercentage moet in de reclame ten 
minste even duidelijk worden vermeld als 
andere cijfergegevens;

Or. en

Amendement 171
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het totale kredietbedrag; Schrappen

Or. en

Motivering

Hypothecaire kredietovereenkomsten worden over het algemeen niet rechtstreeks op de basis 
van een advertentie gesloten. Marktonderzoek wijst uit dat consumenten weinig onthouden 
van de in reclame verstrekte informatie. Het is daarom effectiever om de informatie tot een 
paar kernbeginselen te beperken.

Amendement 172
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) in voorkomend geval, een 
waarschuwing voor het risico het 
onroerend goed te verliezen bij niet-
nakoming van de aan de 
kredietovereenkomst verbonden 
verplichtingen wanneer het krediet 
gewaarborgd wordt door een hypotheek of 
door een andere, in een lidstaat 
gebruikelijke vergelijkbare zekerheid op 
een woning, dan wel door een recht op 
een woning.

Schrappen

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van de wetgeving in andere lidstaten zou een dergelijke waarschuwing 
misleidend zijn, omdat het risico het onroerend goed te verliezen niet alleen bestaat in het 
geval van kredieten die worden gewaarborgd door een hypotheek. In ieder geval is het 
onnodig om voor te schrijven dat deze waarschuwing reeds in het stadium van reclame wordt 
opgenomen.

Amendement 173
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De standaardinformatie is naar gelang van 
het voor de reclame en marketing gebruikte 
medium goed leesbaar of duidelijk 
hoorbaar.

De standaardinformatie is naargelang van 
het voor de reclame en marketing gebruikte 
medium goed leesbaar of duidelijk 
hoorbaar.

Alle in de reclame verstrekte informatie 
moet overeenkomen met het aangegeven 
representatieve voorbeeld.
De lidstaten stellen criteria vast voor de 
nadere invulling van een representatief 
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voorbeeld.

Or. en

Amendement 174
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De standaardinformatie is naar gelang van 
het voor de reclame en marketing gebruikte 
medium goed leesbaar of duidelijk 
hoorbaar.

De standaardinformatie is naargelang van 
het voor de reclame en marketing gebruikte 
medium goed leesbaar of duidelijk 
hoorbaar. Dergelijke standaardinformatie 
wordt niet in kleine letters vermeld, maar 
duidelijk aangegeven in alle documenten.

Or. en

Amendement 175
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een contract voor een met de 
kredietovereenkomst verband houdende
nevendienst, met name een verzekering, 
moet worden gesloten om het krediet, in 
voorkomend geval op de geadverteerde 
voorwaarden, te verkrijgen, en de kosten 
van die dienst niet vooraf kunnen worden 
bepaald, moet de verplichting tot het 
sluiten van dat contract ook op een 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
tezamen met het jaarlijkse 
kostenpercentage worden vermeld.

3. In het geval van een nevendienst, met 
name een verzekering, wordt, indien de 
kosten van die dienst niet vooraf kunnen 
worden bepaald, de verplichting tot het 
sluiten van dat contract ook op een 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
vermeld en worden de kosten van dat 
contract, op basis van de kosten van een 
soortgelijk product dat door de 
kredietgever of een andere dienstverlener 
wordt aangeboden, meegerekend in het 
jaarlijkse kostenpercentage.

Or. en
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Amendement 176
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om nadere invulling te geven 
aan de lijst van de standaardgegevens die 
in reclame moeten worden opgenomen.

Schrappen

Wanneer de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wijzigt 
zij met name waar nodig de in lid 2, onder 
a) tot en met i) van dit artikel vastgestelde 
lijst van standaardgegevens.

Or. en

Motivering

De informatieverplichtingen zijn vrijwel identiek aan die van de richtlijn consumentenkrediet. 
Het is niet nodig om deze verplichtingen nader in te vullen.

Amendement 177
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis 
Oneerlijke handelspraktijken

1. De consument heeft te allen tijde het 
recht nevenproducten van andere 
aanbieders te kopen.
2. De debetrentevoet wordt niet 
afhankelijk gesteld van de voortgezette 
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verlening van nevendiensten door een 
nader gespecificeerde aanbieder, behalve 
wanneer de nevendienst een integraal 
onderdeel vormt van het kredietproduct en 
de consument hierbij objectief baat heeft.
3. De lidstaten nemen maatregelen om het 
verstrekken van krediet in vreemde valuta 
te verbieden, uitgezonderd in gevallen 
waarin de consument zijn inkomen in de 
betrokken valuta ontvangt.
4. De lidstaten nemen maatregelen om 
loktarieven te verbieden.

Or. en

Amendement 178
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis 
Vrijheid van keuze van de aanbieder van 

een nevendienst
1. De consument heeft te allen tijde het 
recht nevenproducten van andere 
aanbieders te kopen.
2. De debetrentevoet wordt niet
afhankelijk gesteld van de voortgezette 
verlening van nevendiensten door een 
nader gespecificeerde aanbieder, behalve 
wanneer de nevendienst een integraal 
onderdeel vormt van het kredietproduct en 
de consument hierbij objectief baat heeft.

Or. en

Motivering

Het zou oneerlijk zijn en tot concurrentieverstoring leiden indien de consument kon worden 
verplicht om producten en diensten van een en dezelfde aanbieder aan te schaffen. Op 
sommige markten zijn vormen van koppelcontracten ontstaan waarbij consumenten gebonden 
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zijn wat bepaalde nevendiensten betreft. Voor de consument kan dit op het tijdstip van sluiting 
van de overeenkomst voordelen opleveren, maar een paar jaar later is dit misschien niet meer 
het geval. De koppeling tussen de verschillende contracten betekent dat de consument niet 
van veranderingen op de markt kan profiteren.

Amendement 179
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers of, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars de algemene 
informatie over kredietovereenkomsten te 
allen tijde op een duurzame drager of in 
elektronische vorm beschikbaar stellen.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
algemene informatie over 
kredietovereenkomsten op een duurzame 
drager en/of, op verzoek, in elektronische 
vorm door de kredietgever beschikbaar
wordt gesteld en aan de consument wordt 
verstrekt door de kredietgever, in het geval 
van rechtstreekse verkoop, of door de 
kredietbemiddelaar.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de opstelling van het document met 
algemene informatie. Kredietbemiddelaars hebben niet altijd toegang tot alle gespecificeerde 
informatie. Daarom moet de kredietgever de taak hebben om deze informatie ter beschikking 
te stellen aan de kredietbemiddelaar of – wanneer de kredietgever zijn producten rechtstreeks 
verkoopt – aan de consument.

Amendement 180
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers of, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars de algemene 
informatie over kredietovereenkomsten te 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers of, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars te allen tijde 
toegankelijke en begrijpelijke algemene 



PE475.786v01-00 54/129 AM\881849NL.doc

NL

allen tijde op een duurzame drager of in 
elektronische vorm beschikbaar stellen.

informatie over kredietovereenkomsten op 
een duurzame drager of in elektronische 
vorm beschikbaar stellen.

Or. es

Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene informatie omvat ten minste
het volgende:

De algemene informatie omvat het 
volgende:

Or. en

Motivering

Volledige harmonisatie zou voor een gelijk niveau van consumentenbescherming in de hele 
EU zorgen.

Amendement 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vormen van zekerheid; c) vormen van zekerheid alsmede de 
vermelding dat de zekerheid zich ook in 
een ander lidstaat mag bevinden;

Or. en

Amendement 183
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een indicatief voorbeeld van de totale 
kredietkosten voor de consument en het 
jaarlijkse kostenpercentage;

g) een representatief voorbeeld van de 
totale kredietkosten voor de consument en 
het jaarlijkse kostenpercentage;

Or. en

Amendement 184
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de vermelding of vervroegde aflossing 
mogelijk is en, in voorkomend geval, een 
beschrijving van de aan vervroegde 
aflossing verbonden voorwaarden;

i) een beschrijving van de aan vervroegde 
aflossing verbonden voorwaarden;

Or. en

Amendement 185
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de vermelding of het onroerend goed
moet worden getaxeerd en, in voorkomend 
geval, door wie deze taxatie moet worden 
uitgevoerd;

j) de implicaties van het taxatierapport 
betreffende het onroerend goed voor de 
consument en de vermelding door wie de
taxatie moet worden uitgevoerd;

Or. en

Motivering

Door de discretionaire formule "of het onroerend goed moet worden getaxeerd" te schrappen, 
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volgt uit de tekst dat voor elke woningkredietovereenkomst een taxatie moet worden 
uitgevoerd.

Amendement 186
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een waarschuwing voor het risico 
het onroerend goed te verliezen bij niet-
nakoming van de aan de 
kredietovereenkomst verbonden 
verplichtingen wanneer het krediet 
gewaarborgd wordt door een hypotheek of 
door een andere, in een lidstaat 
gebruikelijke vergelijkbare zekerheid op 
een woning, dan wel door een recht op 
een woning.

Or. es

Amendement 187
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) gegevens over informatiebronnen 
betreffende de fiscale aftrekbaarheid van 
de rente op kredietovereenkomsten of 
andere steunmaatregelen van de overheid.

Schrappen

Or. en

Motivering

De consument dient zijn beslissing om een kredietovereenkomst te sluiten niet afhankelijk te 
maken van eventuele belastingaftrek. In elk geval is algemeen bekend dat informatie over 
belastingaftrek bij de belastingdienst kan worden verkregen.
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Amendement 188
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) gegevens over informatiebronnen 
betreffende de fiscale aftrekbaarheid van 
de rente op kredietovereenkomsten of 
andere steunmaatregelen van de overheid.

k) gegevens over informatiebronnen 
betreffende de fiscale verplichtingen en de 
fiscale aftrekbaarheid van de rente op 
kredietovereenkomsten of andere 
steunmaatregelen van de overheid.

Or. es

Amendement 189
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. De lidstaten kunnen 
bepalen dat deze mogelijkheid voor de 
consument tot beoordeling en beraad 
wordt veiliggesteld door de consument een 
wettelijk dan wel contractueel recht van 
herroeping overeenkomstig de bepalingen 
in Richtlijn 2008/48/EG toe te kennen. 
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Die informatie wordt, op papier of op een 
andere duurzame drager, verstrekt door 
middel van het in bijlage II beschreven 
Europees gestandaardiseerd informatieblad 
("ESIS").

Or. de

Amendement 190
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onmiddellijk nadat de 
consument de nodige informatie over zijn 
behoeften, financiële situatie en 
voorkeuren heeft verstrekt, de consument 
van de geïndividualiseerde informatie 
voorzien die nodig is om de op de markt 
beschikbare kredieten onderling te 
vergelijken, de gevolgen ervan te 
beoordelen en een geïnformeerd besluit te 
nemen over het al dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie wordt 
kosteloos, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

Or. en

Amendement 191
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie wordt 
kosteloos, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van een gestandaardiseerd 
informatieblad. De lidstaten gebruiken het 
in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS"), 
tenzij of totdat een geschikter nationaal 
informatieblad is ontwikkeld en is 
overeengekomen door alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenvertegenwoordigers.

Or. en

Motivering

Een aantal lidstaten heeft reeds precontractuele informatiebladen ingevoerd. Daarom moet 
worden toegestaan om ofwel een ESIS ofwel een gelijkwaardig document te gebruiken.

Amendement 192
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 

2. Bijtijds voordat de consument door een 
kredietovereenkomst of een aanbod is 
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kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

gebonden, verstrekken de kredietgever en, 
in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument op basis 
van de door de kredietgever aangeboden 
kredietvoorwaarden en de van de 
consument ontvangen informatie over 
diens behoeften, financiële situatie en 
voorkeuren, de geïndividualiseerde 
informatie die nodig is om de op de markt 
beschikbare kredieten onderling te 
vergelijken, de gevolgen ervan te 
beoordelen en een geïnformeerd besluit te 
nemen over het al dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

Or. en

Motivering

De bepaling moet in overeenstemming worden gebracht met de richtlijn consumentenkrediet 
en de richtlijn inzake verkoop op afstand van financiële diensten. Hierdoor zou tevens de 
administratieve lasten worden verminderd, aangezien de kredietgever niet verplicht zou zijn 
het ESIS tweemaal te verstrekken.

Amendement 193
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onverwijld nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, onmiddellijk nadat de 
consument overeenkomstig artikel 14 de 
nodige informatie over zijn behoeften, 
financiële situatie en voorkeuren heeft 
verstrekt, de consument van de 
geïndividualiseerde informatie voorzien die 
nodig is om de op de markt beschikbare 
kredieten onderling te vergelijken, de 
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gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Die informatie wordt 
kosteloos, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

Or. en

Motivering

Het ESIS moet de consument kosteloos worden verstrekt.

Amendement 194
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
wanneer aan de consument een voor de 
kredietgever bindend aanbod wordt 
gedaan, dit van een ESIS vergezeld gaat. 
In die omstandigheden dragen de 
lidstaten er zorg voor dat de 
kredietovereenkomst niet kan worden 
gesloten tot de consument voldoende tijd 
heeft gehad om de aanbiedingen 
onderling te vergelijken, de gevolgen 
ervan te beoordelen en een geïnformeerd 
besluit te nemen over het al dan niet 
ingaan op het aanbod, ongeacht de 
manier waarop de overeenkomst wordt 
gesloten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde bepaling zou tot rechtsonzekerheid leiden omdat een individuele kredietgever 
niet kan weten of en wanneer de consument aanbiedingen van andere kredietgevers heeft 
ontvangen. Het zou ook ongepast zijn om de consument te vragen hiervan mededeling te doen. 
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Bovendien is onduidelijk wat de gevolgen zouden zijn van niet-naleving van deze bepaling.

Amendement 195
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
wanneer aan de consument een voor de 
kredietgever bindend aanbod wordt 
gedaan, dit van een ESIS vergezeld gaat. 
In die omstandigheden dragen de lidstaten 
er zorg voor dat de kredietovereenkomst 
niet kan worden gesloten tot de consument 
voldoende tijd heeft gehad om de 
aanbiedingen onderling te vergelijken, de 
gevolgen ervan te beoordelen en een 
geïnformeerd besluit te nemen over het al 
dan niet ingaan op het aanbod, ongeacht de 
manier waarop de overeenkomst wordt 
gesloten.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument als bijlage bij het ESIS een 
ontwerpkredietovereenkomst ontvangt. De
lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietovereenkomst niet kan worden 
gesloten tot de consument voldoende tijd 
heeft gehad om de aanbiedingen onderling 
te vergelijken, de gevolgen ervan te 
beoordelen en een geïnformeerd besluit te 
nemen over het al dan niet ingaan op het 
aanbod, ongeacht de manier waarop de 
overeenkomst wordt gesloten.

Or. en

Amendement 196
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat het 
ESIS een duidelijk aangegeven 
geldigheidsduur heeft die volstaat om de 
consument in de gelegenheid te stellen de 
op de markt beschikbare aanbiedingen te 
vergelijken.

Or. en
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Motivering

Het ESIS moet gedurende een bepaalde periode geldig zijn om de consument in staat te 
stellen de op de markt beschikbare aanbiedingen te vergelijken. Vanzelfsprekend gaat de 
geldigheidsduur pas in wanneer de consument de nodige correcte informatie over zijn 
financiële situatie heeft verstrekt.

Amendement 197
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eventuele aanvullende informatie verstrekt
de kredietgever of, in voorkomend geval, 
de kredietbemiddelaar aan de consument in 
een afzonderlijk document, dat aan het 
ESIS kan worden gehecht.

Eventuele aanvullende informatie verstrekt
de kredietgever of, in voorkomend geval, 
de kredietbemiddelaar aan de consument in 
een afzonderlijk document, dat aan het 
ESIS kan worden gehecht.

In lidstaten die strenge dekkingsregels 
hebben vastgesteld met betrekking tot de 
verhouding tussen de door instellingen 
voor hypothecair krediet verstrekte 
hypothecaire kredieten (activa) en 
uitgegeven pandbrieven(verplichtingen) 
kan de vermelding van de rentevoet in het 
ESIS onderhevig zijn aan veranderingen 
van de marktvoorwaarden.

Or. en

Amendement 198
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 

Schrappen
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gedelegeerd tot wijziging van de in lid 1 
van dit artikel vastgestelde 
standaardgegevens, van de inhoud en het 
formaat van het in bijlage II beschreven 
ESIS.
Met name wordt bij deze gedelegeerde 
handelingen indien nodig het volgende 
vastgesteld:
a) wijzigingen van de lijst van de in lid 1 
van dit artikel vastgestelde 
standaardgegevens;
b) het verwijderen van in bijlage II 
vastgestelde gegevens;
c) aanvullingen op de lijst van in bijlage 
II vastgestelde gegevens;
d) wijzigingen van de presentatie van de 
inhoud van het in bijlage II vastgestelde 
ESIS;
e) nadere preciseringen van de instructies 
voor het invullen van het in bijlage II 
vastgestelde ESIS.

Or. en

Motivering

Het grote aantal gedelegeerde bevoegdheden is zeer problematisch. De bevoegdheden zijn 
erg ruim geformuleerd, zonder dat de doelstelling en de inhoud van de delegatie van 
bevoegdheden uitdrukkelijk worden gedefinieerd. Bovendien hebben zij betrekking op 
essentiële onderdelen van het voorstel. Mettertijd zullen zij er waarschijnlijk toe leiden dat de 
voorschriften voor traditionele consumentenkredieten enerzijds en die voor woningkredieten 
en hypotheken steeds meer gaan verschillen.

Amendement 199
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 

Schrappen
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28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd tot wijziging van de in lid 1 
van dit artikel vastgestelde 
standaardgegevens, van de inhoud en het 
formaat van het in bijlage II beschreven 
ESIS.

Or. en

Amendement 200
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wijzigingen van de presentatie van de 
inhoud van het in bijlage II vastgestelde 
ESIS;

Schrappen

Or. en

Amendement 201
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) nadere preciseringen van de instructies 
voor het invullen van het in bijlage II 
vastgestelde ESIS.

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument op verzoek kosteloos een 
exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst bezorgt. Deze 
bepaling is niet van toepassing wanneer 
de kredietgever op het ogenblik van het 
verzoek niet bereid is de 
kredietovereenkomst met de consument 
aan te gaan.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument kosteloos een exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst bezorgt. 

Or. en

Amendement 203
Louis Grech

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument op verzoek kosteloos een 
exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst bezorgt. Deze 
bepaling is niet van toepassing wanneer de 
kredietgever op het ogenblik van het 
verzoek niet bereid is de 
kredietovereenkomst met de consument 
aan te gaan.

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument op verzoek kosteloos een 
exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst bezorgt. Deze 
bepaling is niet van toepassing wanneer de 
kredietgever op het ogenblik van het 
verzoek niet bereid is de 
kredietovereenkomst met de consument 
aan te gaan. Bovendien moet de 
consument door de kredietgever of, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
kosteloos alle precontractuele informatie 
worden verstrekt.

Or. en

Amendement 204
Liem Hoang Ngoc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Variabele rentevoeten

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
consumenten te beschermen tegen 
wanbetaling in het geval van een sterke 
wijziging van een variabele rentevoet.
Indien de lidstaten geen algemeen plafond 
voor variabele rentevoeten vaststellen, 
dragen zij er zorg voor dat alle 
kredietgevers een bovengrens 
specificeren. De kredietwaardigheid wordt 
op basis van deze bovengrens beoordeeld.
2. Wijzigingen van de rentevoet worden 
door de kredietgever uitsluitend gebaseerd 
op objectieve, betrouwbare, openbaar 
beschikbare en externe indexcijfers, zoals 
marktrentevoeten. 
3. Wanneer de rentevoet stijgt, moet de 
consument te allen tijde de mogelijkheid 
hebben om de aflossingsperiode met 
maximaal 5 jaar te verlengen, zonder dat 
hiervoor bijkomende kosten of een opslag 
op de periodieke betalingen worden 
berekend.

Or. en

Amendement 205
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Koppelverkoop van nevendiensten

1. De lidstaten kunnen koppelverkoop 
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verbieden waarbij kredietgevers of 
kredietbemiddelaars aan een aangeboden 
kredietovereenkomst de voorwaarde 
verbinden dat een verzekering of een 
ander financieel product van een 
bepaalde door de kredietgever of 
kredietbemiddelaar aangewezen 
aanbieder dient te worden aangeschaft; 
dit geldt niet voor de voorwaarde dat een 
betaalrekening moet worden geopend. 
2. Het wisselen van aanbieder van een 
nevendienst die aan de 
woningkredietovereenkomst is verbonden, 
mag niet invloed zijn op de in de 
woningkredietovereenkomst vastgestelde 
rentevoet of een ander element van die 
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Deze regels zijn in sommige lidstaten reeds van toepassing. Een kredietovereenkomst mag 
niet afhankelijk worden gesteld van de aanschaffing van een daaraan gekoppelde 
nevendienst. De consument moet bij een wisseling van aanbieder worden beschermd tegen 
een eventuele verhoging van de rentevoet.

Amendement 206
Liem Hoang Ngoc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een van de in artikel 3, onder 
e), genoemde diensten te verrichten, 
verstrekt de kredietbemiddelaar de 
consument ten minste de volgende 
informatie:

1. Alvorens een van de in artikel 3, onder 
e), genoemde diensten te verrichten, 
verstrekt de kredietbemiddelaar de 
consument kosteloos ten minste de 
volgende informatie:

Or. en
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Amendement 207
Liem Hoang Ngoc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) voor niet-verbonden 
kredietbemiddelaars, of de kredietgever 
eventueel aan de kredietbemiddelaar 
commissielonen voor zijn diensten moet 
betalen.

h) eventueel door de kredietgever of een 
derde aan de kredietbemiddelaar voor zijn 
diensten te betalen commissielonen of 
andere premies, met inbegrip van premies 
in natura.

Or. en

Amendement 208
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-verbonden kredietbemiddelaars 
verstrekken op verzoek van de consument
informatie over de variatie in de hoogte 
van de commissielonen die worden betaald 
door de verschillende kredietgevers die de 
aan de consument aangeboden 
kredietovereenkomsten verstrekken. De 
consument wordt ervan in kennis gesteld 
dat hij het recht heeft om deze informatie 
te verzoeken.

2. Niet-verbonden kredietbemiddelaars 
verstrekken informatie over de variatie in 
de hoogte van de commissielonen, 
uitgedrukt in absolute bedragen, die 
worden betaald door de verschillende 
kredietgevers die de aan de consument 
aangeboden kredietovereenkomsten 
verstrekken. 

Or. en

Amendement 209
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de Commissie worden
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om de in lid 1 van dit artikel 
vastgestelde lijst van aan de consument te 
verstrekken gegevens betreffende 
kredietbemiddelaars bij te werken.

Schrappen

Wanneer de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wijzigt 
zij met name waar nodig de in lid 1 van 
dit artikel vastgestelde lijst van gegevens.

Or. en

Amendement 210
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van lid 1 te garanderen, 
worden aan de Commissie bevoegdheden 
verleend om indien nodig een 
gestandaardiseerd formaat en de 
presentatie van de in lid 1 van dit artikel 
vastgestelde gegevens te bepalen.

Schrappen

Or. en

Amendement 211
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument 
adequate toelichtingen verstrekken over de 
voorgestelde kredietovereenkomst(en) en 
eventuele nevendienst(en) zodat de 
consument in staat is te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomsten 
geschikt zijn voor zijn behoeften en 
financiële situatie. Het verstrekken van 
adequate toelichtingen houdt in dat 
geïndividualiseerde informatie wordt 
gegeven over de kenmerken van de 
aangeboden kredieten, zonder daarbij 
evenwel aanbevelingen te doen. 
Kredietgevers en, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars schatten nauwkeurig 
in hoeveel kennis van en ervaring met 
krediet de consument heeft zodat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar het 
niveau van de aan de consument te geven 
toelichtingen kan bepalen en deze 
toelichtingen daaraan kan aanpassen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument 
adequate toelichtingen verstrekken over de 
voorgestelde kredietovereenkomst(en) en 
eventuele nevendienst(en) zodat de 
consument in staat is te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomsten 
geschikt zijn voor zijn behoeften en 
financiële situatie. Het verstrekken van 
adequate toelichtingen houdt in dat 
geïndividualiseerde informatie wordt 
gegeven over de voornaamste kenmerken 
van de aangeboden kredieten, zonder 
daarbij evenwel aanbevelingen te doen.

Or. en

Amendement 212
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument 
adequate toelichtingen verstrekken over de 
voorgestelde kredietovereenkomst(en) en 
eventuele nevendienst(en) zodat de 
consument in staat is te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomsten 
geschikt zijn voor zijn behoeften en 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument 
adequate toelichtingen verstrekken over de 
voorgestelde kredietovereenkomst(en) en 
eventuele nevendienst(en) zodat de 
consument in staat is te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomsten 
geschikt zijn voor zijn behoeften en 
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financiële situatie. Het verstrekken van 
adequate toelichtingen houdt in dat 
geïndividualiseerde informatie wordt 
gegeven over de kenmerken van de 
aangeboden kredieten, zonder daarbij 
evenwel aanbevelingen te doen.
Kredietgevers en, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars schatten nauwkeurig 
in hoeveel kennis van en ervaring met 
krediet de consument heeft zodat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar het 
niveau van de aan de consument te geven 
toelichtingen kan bepalen en deze 
toelichtingen daaraan kan aanpassen.

financiële situatie. Het verstrekken van 
adequate toelichtingen houdt in dat 
geïndividualiseerde informatie wordt 
gegeven over de kenmerken van de 
aangeboden kredieten, met inbegrip van de 
daaraan verbonden kosten en risico's,
zonder daarbij evenwel aanbevelingen te 
doen. Kredietgevers en, in voorkomend 
geval, kredietbemiddelaars schatten 
nauwkeurig in hoeveel kennis van en 
ervaring met krediet de consument heeft 
zodat de kredietgever of 
kredietbemiddelaar het niveau van de aan 
de consument te geven toelichtingen kan 
bepalen en deze toelichtingen daaraan kan 
aanpassen.

Or. en

Amendement 213
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, de consument 
adequate toelichtingen verstrekken over de 
voorgestelde kredietovereenkomst(en) en 
eventuele nevendienst(en) zodat de 
consument in staat is te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomsten 
geschikt zijn voor zijn behoeften en 
financiële situatie. Het verstrekken van 
adequate toelichtingen houdt in dat 
geïndividualiseerde informatie wordt 
gegeven over de kenmerken van de 
aangeboden kredieten, zonder daarbij 
evenwel aanbevelingen te doen. 
Kredietgevers en, in voorkomend geval,
kredietbemiddelaars schatten nauwkeurig
in hoeveel kennis van en ervaring met 
krediet de consument heeft zodat de 

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever en de kredietbemiddelaar, de 
consument adequate toelichtingen 
verstrekken over de voorgestelde 
kredietovereenkomst(en) en eventuele 
nevendienst(en) zodat de consument in 
staat is te beoordelen of de voorgestelde 
kredietovereenkomsten geschikt zijn voor 
zijn behoeften en financiële situatie. Het 
verstrekken van adequate toelichtingen 
houdt in dat geïndividualiseerde informatie 
wordt gegeven over de kenmerken van de 
aangeboden kredieten, met inbegrip van de 
daaraan verbonden kosten en risico's,
zonder daarbij evenwel aanbevelingen te 
doen. Kredietgevers en 
kredietbemiddelaars schatten in hoeveel 
kennis van en ervaring met krediet de 
consument heeft zodat de kredietgever of 



AM\881849NL.doc 73/129 PE475.786v01-00

NL

kredietgever of kredietbemiddelaar het 
niveau van de aan de consument te geven 
toelichtingen kan bepalen en deze 
toelichtingen daaraan kan aanpassen.

kredietbemiddelaar het niveau van de aan 
de consument te geven toelichtingen kan 
bepalen en deze toelichtingen daaraan kan 
aanpassen.

Or. en

Motivering

Er is geen objectieve reden om hier een verschil te maken tussen kredietgevers en 
kredietbemiddelaars, aangezien de consument vaak alleen contact heeft met de bemiddelaar. 
De verplichting om toelichtingen te verstrekken moet derhalve voor beide categorieën gelden. 
Het zou echter onevenredig zijn om van kredietgevers en kredietbemiddelaars te verlangen 
dat zij het kennisniveau van de consument "nauwkeurig" inschatten, omdat dit in de praktijk 
wel eens onmogelijk zou kunnen blijken.

Amendement 214
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het jaarlijkse kostenpercentage, dat 
gelijk is aan de contante waarde op 
jaarbasis van alle tussen de kredietgever en 
de consument overeengekomen of overeen 
te komen verbintenissen 
(kredietopnemingen, aflossingen en 
kosten), wordt berekend volgens de 
wiskundige formule van bijlage I.

1. Het jaarlijkse kostenpercentage, dat 
gelijk is aan de contante waarde op 
jaarbasis van alle tussen de kredietgever en 
de consument overeengekomen of overeen 
te komen verbintenissen 
(kredietopnemingen, aflossingen en 
kosten), wordt berekend volgens de 
wiskundige formule van bijlage I. Bij de 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage wordt naar behoren 
rekening gehouden met het effect van alle 
relevante factoren. Het jaarlijkse 
kostenpercentage omvat alle kosten en de 
betalingen ingevolge bijkomende 
overeenkomsten betreffende de aflossing 
van de hoofdsom van het krediet.

Or. en
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Amendement 215
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om het jaarlijkse kostenpercentage te 
berekenen, worden de totale kosten van het 
krediet voor de consument bepaald met 
uitsluiting van de kosten die hij moet 
betalen wegens niet-naleving van in de 
kredietovereenkomst opgenomen 
verplichtingen.

2. Om het jaarlijkse kostenpercentage te 
berekenen, worden de totale kosten 
bepaald die aan de kredietgever ten goede 
komen voor het sluiten en uitvoeren van 
de kredietovereenkomst.

Or. fr

Amendement 216
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een rekening moet worden 
geopend om het krediet te verkrijgen, 
worden de kosten voor het aanhouden van 
een dergelijke rekening, de kosten voor het 
gebruik van een betaalmiddel voor zowel 
betalingstransacties als kredietopnemingen 
op deze rekening, en andere, met 
betalingstransacties verband houdende 
kosten in de totale kosten van het krediet 
voor de consument opgenomen, tenzij de 
kosten duidelijk en afzonderlijk in de 
kredietovereenkomst of een andere met de 
consument gesloten overeenkomst zijn 
vastgesteld.

Wanneer een rekening moet worden 
geopend om het krediet te verkrijgen, 
worden de kosten voor het aanhouden van 
een dergelijke rekening, de kosten voor het 
gebruik van een betaalmiddel voor zowel 
betalingstransacties als kredietopnemingen 
op deze rekening, en andere, met 
betalingstransacties verband houdende 
kosten in de totale kosten van het krediet 
voor de consument opgenomen. 

Or. en



AM\881849NL.doc 75/129 PE475.786v01-00

NL

Amendement 217
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij kredietovereenkomsten waarin 
bepalingen zijn opgenomen op grond 
waarvan variaties kunnen optreden in de 
debetrentevoet en, in voorkomend geval, in 
de kosten die deel uitmaken van het 
jaarlijkse kostenpercentage, maar bij de 
berekening daarvan niet kunnen worden 
gekwantificeerd, wordt bij de berekening 
van het jaarlijkse kostenpercentage 
uitgegaan van de hypothese dat de 
rentevoet en de overige kosten worden 
berekend op het bij de ondertekening van 
de overeenkomst vastgestelde niveau.

4. Bij kredietovereenkomsten waarin 
bepalingen zijn opgenomen op grond 
waarvan variaties kunnen optreden in de 
debetrentevoet en, in voorkomend geval, in 
de kosten die deel uitmaken van het 
jaarlijkse kostenpercentage, maar bij de 
berekening daarvan niet kunnen worden 
gekwantificeerd, wordt bij de berekening 
van het jaarlijkse kostenpercentage 
uitgegaan van de hypothese dat de 
rentevoet en de overige kosten worden 
berekend op het bij de ondertekening van 
de overeenkomst vastgestelde niveau.

Indien de consument alternatieve 
aanbieders van nevendiensten aanwijst, 
maken de kredietgever en de 
kredietbemiddelaar een herberekening 
van het jaarlijkse kostenpercentage op 
basis van de kosten van die 
nevendiensten.

Or. en

Amendement 218
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De partijen kunnen echter in de 
kredietovereenkomst overeenkomen dat de
in lid 1 bedoelde informatie periodiek aan 
de consument wordt verstrekt indien de 
wijziging van de debetrentevoet 
rechtstreeks samenhangt met een wijziging 
van een referentierentevoet, het publiek via 

2. De partijen kunnen echter in de 
kredietovereenkomst overeenkomen dat de 
in lid 1 bedoelde informatie periodiek aan 
de consument wordt verstrekt indien de 
wijziging van de debetrentevoet 
rechtstreeks samenhangt met een wijziging 
van een referentierentevoet, het publiek via 
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passende middelen kennis kan nemen van 
de nieuwe referentierentevoet en de 
informatie over de nieuwe 
referentierentevoet ook beschikbaar is in de 
gebouwen van de kredietgever.

passende middelen kennis kan nemen van 
de nieuwe referentierentevoet en de 
informatie over de nieuwe 
referentierentevoet ook beschikbaar is in de 
gebouwen van de kredietgever en wordt 
samen met het bedrag van de nieuwe 
maandelijkse betalingen persoonlijk aan 
de consument meegedeeld.

Or. en

Amendement 219
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De partijen kunnen echter in de 
kredietovereenkomst overeenkomen dat de 
in lid 1 bedoelde informatie periodiek aan 
de consument wordt verstrekt indien de 
wijziging van de debetrentevoet 
rechtstreeks samenhangt met een 
wijziging van een referentierentevoet, het 
publiek via passende middelen kennis kan 
nemen van de nieuwe referentierentevoet 
en de informatie over de nieuwe 
referentierentevoet ook beschikbaar is in 
de gebouwen van de kredietgever.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de directe gevolgen van een wijziging van de debetrentevoet voor de consument is een 
individuele kennisgeving passender dan een publieke bekendmaking.

Amendement 220
Cristian Silviu Buşoi

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

2. De partijen kunnen echter in de 
kredietovereenkomst overeenkomen dat de 
in lid 1 bedoelde informatie periodiek aan 
de consument wordt verstrekt indien de 
wijziging van de debetrentevoet 
rechtstreeks samenhangt met een wijziging 
van een referentierentevoet, het publiek via 
passende middelen kennis kan nemen van 
de nieuwe referentierentevoet en de 
informatie over de nieuwe 
referentierentevoet ook beschikbaar is in de 
gebouwen van de kredietgever.

2. De partijen kunnen echter in de 
kredietovereenkomst overeenkomen dat de 
in lid 1 bedoelde informatie periodiek aan 
de consument wordt verstrekt indien de 
wijziging van de debetrentevoet 
rechtstreeks samenhangt met een wijziging 
van een referentierentevoet, het publiek via 
passende middelen kennis kan nemen van 
de nieuwe referentierentevoet en de 
informatie over de nieuwe 
referentierentevoet ook beschikbaar is in de 
gebouwen van de kredietgever. Wanneer 
de debetrentevoet niet rechtstreeks 
samenhangt met een wijziging van de 
referentiewaarde, mag de kredietgever de 
consument periodiek in kennis blijven 
stellen van wijzigingen van de 
debetrentevoet, indien zulks is bepaald 
voor de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten is het gebruikelijk dat de consument van wijzigingen van de 
debetrentevoet in kennis wordt gesteld via een bekendmaking in nationale dagbladen. In dat 
geval moet de betrokken lidstaat kunnen vasthouden aan dit systeem.

Amendement 221
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien wijzigingen van de 
debetrentevoet worden bepaald via een 
veiling op de kapitaalmarkten en de 
kredietgever de consument bijgevolg niet 
vóór de inwerkingtreding ervan van de 
wijziging in kennis kan stellen, stelt de 
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kredietgever de consument bijtijds voor de 
veiling schriftelijk in kennis van de 
komende veilingprocedure en het 
verwachte niveau van de nieuwe 
debetrentevoet.

Or. en

Motivering

Indien wijzigingen van de debetrentevoet worden bepaald via een veiling op de 
kapitaalmarkten kent de kredietgever de exacte hoogte van de nieuwe rentevoet pas na afloop 
van de veiling, wanneer de obligaties zijn verkocht.

Amendement 222
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument aan 
de hand van criteria zoals onder meer het 
inkomen, de spaargelden, schulden en 
andere financiële verplichtingen van de 
consument. De beoordeling wordt 
uitgevoerd op basis van de nodige 
informatie die de kredietgever of, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
van de consument heeft verkregen en van 
relevante interne of externe bronnen en 
deze voldoet aan de in artikel 6 van 
Richtlijn 95/46/EG vastgestelde 
voorschriften inzake noodzaak en 
evenredigheid. De lidstaten dragen er zorg 
voor dat kredietgevers passende processen 
voor de kredietwaardigheidsbeoordeling
van de consument instellen. Deze 
processen worden op gezette tijden herzien 
en in up-to-date gehouden vastleggingen 
geregistreerd.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument en 
de betaalbaarheid van de 
kredietovereenkomst en de bijbehorende 
voorwaarden voor de consument aan de 
hand van te publiceren criteria zoals onder 
meer het inkomen, de spaargelden, 
schulden en andere financiële 
verplichtingen van de consument. De 
beoordeling wordt uitgevoerd op basis van 
de nodige informatie die de kredietgever 
of, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar van de consument heeft 
verkregen en van relevante interne of 
externe bronnen en deze voldoet aan de in 
artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde voorschriften inzake noodzaak 
en evenredigheid. De lidstaten dragen er 
zorg voor dat kredietgevers in het belang 
van de consument passende processen 
voor de beoordeling van de 
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kredietwaardigheid van en de 
betaalbaarheid van de 
kredietovereenkomst en de bijbehorende 
voorwaarden voor de consument instellen. 
Deze processen worden op gezette tijden 
herzien en in up-to-date gehouden 
vastleggingen geregistreerd.

Or. en

Amendement 223
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument aan 
de hand van criteria zoals onder meer het 
inkomen, de spaargelden, schulden en 
andere financiële verplichtingen van de 
consument. De beoordeling wordt 
uitgevoerd op basis van de nodige 
informatie die de kredietgever of, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
van de consument heeft verkregen en van 
relevante interne of externe bronnen en 
deze voldoet aan de in artikel 6 van 
Richtlijn 95/46/EG vastgestelde 
voorschriften inzake noodzaak en 
evenredigheid. De lidstaten dragen er zorg 
voor dat kredietgevers passende processen 
voor de kredietwaardigheidsbeoordeling 
van de consument instellen. Deze 
processen worden op gezette tijden herzien 
en in up-to-date gehouden vastleggingen 
geregistreerd.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument aan 
de hand van criteria zoals onder meer het 
inkomen, de spaargelden, schulden en 
andere financiële verplichtingen van de 
consument. Indien de beoordeling 
betrekking heeft op een 
kredietovereenkomst waarin is bepaald 
dat de consument of een familielid van de 
consument niet meer dan 40% van de 
woning zal bewonen en dat de consument 
de woning geheel of gedeeltelijk mag 
verhuren, kunnen de lidstaten 
kredietgevers toestaan om bij de 
kredietwaardigheidsbeoordeling rekening 
te houden met de redelijkerwijs te 
verwachten huurinkomsten. De 
beoordeling wordt uitgevoerd op basis van 
de nodige informatie die de kredietgever 
of, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar van de consument heeft 
verkregen en van relevante interne of 
externe bronnen en deze voldoet aan de in 
artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde voorschriften inzake noodzaak 
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en evenredigheid. De lidstaten dragen er 
zorg voor dat kredietgevers passende 
processen voor de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument instellen. Deze processen 
worden op gezette tijden herzien en in up-
to-date gehouden vastleggingen 
geregistreerd.

Or. en

Motivering

Transacties met het oog op verhuring die op persoonlijke titel (en niet via een vennootschap) 
plaatsvinden en transacties betreffende vastgoed dat deels uit een woning en deels uit 
bedrijfsruimte bestaat, worden beschouwd als persoonlijke kredieten die door vastgoed 
worden gedekt. Desbetreffende kredietovereenkomsten worden uiteindelijk afgelost uit de 
inkomsten verkregen door verhuring van het vastgoed en zijn daarom op deze huurinkomsten 
en niet op de inkomsten van de consument gebaseerd. 

Amendement 224
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument aan 
de hand van criteria zoals onder meer het 
inkomen, de spaargelden, schulden en 
andere financiële verplichtingen van de 
consument. De beoordeling wordt 
uitgevoerd op basis van de nodige 
informatie die de kredietgever of, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
van de consument heeft verkregen en van 
relevante interne of externe bronnen en 
deze voldoet aan de in artikel 6 van 
Richtlijn 95/46/EG vastgestelde 
voorschriften inzake noodzaak en 
evenredigheid. De lidstaten dragen er zorg 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst een grondige 
beoordeling maakt van de 
kredietwaardigheid van de consument en 
de betaalbaarheid van de 
kredietovereenkomst en de bijbehorende 
voorwaarden voor de consument aan de 
hand van te publiceren criteria zoals onder 
meer het inkomen, de spaargelden, 
schulden en andere financiële 
verplichtingen van de consument. De 
beoordeling wordt uitgevoerd op basis van 
de nodige informatie die de kredietgever 
of, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar van de consument heeft 
verkregen en van relevante interne of 
externe bronnen en deze voldoet aan de in 
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voor dat kredietgevers passende processen 
voor de kredietwaardigheidsbeoordeling
van de consument instellen. Deze 
processen worden op gezette tijden herzien 
en in up-to-date gehouden vastleggingen 
geregistreerd.

artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG 
vastgestelde voorschriften inzake noodzaak 
en evenredigheid. De lidstaten dragen er 
zorg voor dat kredietgevers in het belang 
van de consument passende processen 
voor de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van en de 
betaalbaarheid van de 
kredietovereenkomst en de bijbehorende 
voorwaarden voor de consument instellen. 
Deze processen worden op gezette tijden 
herzien en in up-to-date gehouden 
vastleggingen geregistreerd.

Or. en

Amendement 225
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De beoordeling van de 
kredietwaardigheid van de consument 
heeft onder meer ten doel een overmatige 
schuldenlast te voorkomen.
In het geval van wanbetaling is de 
kredietgever verantwoordelijk voor de 
gevolgen indien zijn besluit de consument 
krediet te verstrekken was gebaseerd op 
een slechte beoordeling van diens 
kredietwaardigheid en van de 
geschiktheid van de kredietovereenkomst. 
De kosten van een onverantwoordelijke 
kredietverstrekking worden gedragen door 
de kredietgever.

Or. en

Amendement 226
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In voorkomend geval dragen de 
lidstaten er zorg voor dat bij het bepalen 
van de verhouding tussen de hoogte van 
de lening en de waarde van de woning 
(loan-to-value ratio) de taxatie van de 
waarde van de woning die als zekerheid 
voor de kredietovereenkomst dient, naar 
behoren wordt uitgevoerd. Kredietgevers 
maken alle taxaties en mogelijke twijfels 
over de waarde van een woning bekend. 
De lidstaten zorgen ervoor dat taxaties 
van woningen worden uitgevoerd door 
onafhankelijke en erkende taxateurs.

Or. en

Motivering

De kwaliteit van de taxatie is essentieel voor een goede beoordeling van de financiële 
draagkracht van de consument.

Amendement 227
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In voorkomend geval dragen de 
lidstaten er zorg voor dat bij het bepalen 
van de verhouding tussen de hoogte van 
de lening en de waarde van de woning 
(loan-to-value ratio) de taxatie van de 
waarde van de woning die als zekerheid 
voor de kredietovereenkomst dient, naar 
behoren wordt uitgevoerd. Kredietgevers 
maken alle taxaties en mogelijke twijfels 
over de waarde van een woning bekend. 
De lidstaten zorgen ervoor dat taxaties 
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van woningen worden uitgevoerd door 
onafhankelijke en erkende taxateurs. 
Indien de taxatie van de waarde van de 
woning niet naar behoren is uitgevoerd, 
kan de rechter bepalen dat de schuld na 
gedwongen verkoop volledig komt te 
vervallen.

Or. en

Amendement 228
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn het krediet tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst af te lossen, de 
kredietgever weigert het krediet te 
verstrekken;

Schrappen

Or. de

Amendement 229
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn het krediet tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst af te lossen, de 
kredietgever weigert het krediet te 
verstrekken;

Schrappen
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Or. en

Motivering

De kredietgever moet natuurlijk rekening houden met de resultaten van de 
kredietwaardigheidsbeoordeling, maar de voorgestelde onflexibele bepaling zou ongewenste 
gevolgen kunnen hebben en er met name toe kunnen leiden dat kredietgevers zonder gegronde 
redenen weigeren aan sommige consumenten een krediet te verlenen. Het volstaat om de 
kredietgever in overeenstemming met artikel 5, lid 1, te verplichten op eerlijke, billijke en 
professionele wijze in het belang van de consument op te treden wanneer zij een besluit 
nemen over het verstrekken van een krediet.

Amendement 230
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn het krediet tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst af te lossen, de 
kredietgever weigert het krediet te 
verstrekken;

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn het krediet tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst af te lossen, de 
kredietgever weigert het krediet te 

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn zich te houden aan de contractuele 
verplichtingen die hij krachtens de 
kredietovereenkomst moet nakomen, de 
kredietgever, indien hij het krediet toch 
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verstrekken; wenst te verstrekken, zijn beslissing louter 
voor toezichtdoeleinden vermeldt en 
verantwoordt;

Or. fr

Amendement 232
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn het krediet tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst af te lossen, de 
kredietgever weigert het krediet te 
verstrekken;

a) wanneer uit de 
kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn aan de uit de kredietovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen, 
de kredietgever, indien hij het krediet 
desondanks verstrekt, bewijsstukken 
overlegt om, indien nodig voor 
toezichtsdoeleinden, aan te tonen dat hij 
het krediet heeft verstrekt en om zijn 
besluit te motiveren;

Or. en

Motivering

Een wettelijk verbod op kredietverstrekking in het geval van een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling zou onevenredig zijn en zou tegen de contractvrijheid 
indruisen.

Amendement 233
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de kredietaanvraag wordt 
verworpen, de kredietgever de consument 

b) wanneer de kredietaanvraag wordt 
verworpen, de consument de kredietgever 
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onmiddellijk en kosteloos in kennis stelt 
van de redenen voor de verwerping;

desgewenst kan verzoeken hem in kennis 
te stellen van de redenen voor de 
verwerping;

Or. fr

Amendement 234
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de kredietaanvraag wordt 
verworpen, de kredietgever de consument 
onmiddellijk en kosteloos in kennis stelt 
van de redenen voor de verwerping;

b) wanneer de kredietaanvraag wordt 
verworpen, de kredietgever de consument 
hiervan onmiddellijk en kosteloos in 
kennis stelt;

Or. en

Motivering

Mededeling van de redenen voor de verwerping zou consumenten ertoe kunnen aanzetten om 
hun aanvraag aan te passen en onjuiste informatie te verstrekken.

Amendement 235
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onverminderd het in artikel 12 van 
Richtlijn 95/46/EG vermelde algemene 
toegangsrecht, wanneer de 
kredietaanvraag wordt verworpen op 
grond van een geautomatiseerd besluit of 
een op methoden als credit scoring 
gebaseerd besluit, de kredietgever de 
consument onmiddellijk en kosteloos 
hiervan in kennis stelt en hem uitlegt op 
welke logica het geautomatiseerde besluit 

Schrappen
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berust;

Or. en

Amendement 236
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onverminderd het in artikel 12 van 
Richtlijn 95/46/EG vermelde algemene 
toegangsrecht, wanneer de 
kredietaanvraag wordt verworpen op 
grond van een geautomatiseerd besluit of 
een op methoden als credit scoring 
gebaseerd besluit, de kredietgever de 
consument onmiddellijk en kosteloos 
hiervan in kennis stelt en hem uitlegt op 
welke logica het geautomatiseerde besluit 
berust;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet in het licht van artikel 15 van Richtlijn 95/46/EG betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
worden geschrapt.

Amendement 237
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de consument de gelegenheid heeft te 
verzoeken dat het besluit handmatig wordt 
herzien.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is onduidelijk welke toegevoegde waarde deze bepaling voor de consument biedt.

Amendement 238
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de consument de gelegenheid heeft te 
verzoeken dat het besluit handmatig wordt 
herzien.

f) de consument de gelegenheid heeft te 
verzoeken dat het besluit wordt herzien.

Or. en

Motivering

Handmatige herziening zou voor kredietgevers bijzonder grote lasten met zich meebrengen.

Amendement 239
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat, 
indien de partijen overwegen het totale 
aan de consument verleende kredietbedrag 
na het sluiten van de kredietovereenkomst 
te wijzigen, de ter beschikking van de 
kredietgever staande financiële informatie 
betreffende de consument wordt bijgewerkt 
en de kredietwaardigheid van de 
consument opnieuw wordt beoordeeld 
voordat een significante verhoging van het 
totale kredietbedrag wordt verleend.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat, 
indien de consument erom verzoekt het 
totale kredietbedrag na het sluiten van de 
kredietovereenkomst te wijzigen, de ter 
beschikking van de kredietgever staande 
financiële informatie betreffende de 
consument wordt bijgewerkt en de 
kredietwaardigheid van de consument 
opnieuw wordt beoordeeld voordat een 
significante verhoging van het totale 
kredietbedrag wordt verleend.

Or. en
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Motivering

Het totale bedrag van het krediet kan eveneens toenemen als gevolg van een gewijzigde 
debetrentevoet. Daarom moet duidelijk worden gemaakt dat de financiële informatie alleen 
moet worden bijgewerkt als de consument om een verhoging van het krediet verzoekt.

Amendement 240
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en kredietbemiddelaars de 
nodige informatie verkrijgen betreffende 
de persoonlijke en financiële situatie, de 
voorkeuren en de doelstellingen van de 
consument en een voldoende groot aantal 
kredietovereenkomsten uit hun 
productassortiment in overweging nemen 
om producten te selecteren die niet 
ongeschikt zijn voor de behoeften, 
financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden van de consument. 
Daarbij wordt uitgegaan van op dat 
ogenblik up-to-date informatie en redelijke 
hypothesen betreffende de situatie van de 
consument tijdens de looptijd van de 
voorgestelde kredietovereenkomst.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en kredietbemiddelaars de 
nodige informatie verkrijgen betreffende 
de persoonlijke en financiële situatie, de 
voorkeuren en de doelstellingen van de 
consument en een voldoende groot aantal 
kredietovereenkomsten uit hun 
productassortiment in overweging nemen 
om producten te selecteren die in het licht 
van de behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden van de 
consument in diens belang zijn. Daarbij 
wordt uitgegaan van op dat ogenblik up-to-
date informatie en redelijke hypothesen 
betreffende de situatie van de consument 
tijdens de looptijd van de voorgestelde 
kredietovereenkomst.

De lidstaten dragen er voorts zorg voor 
dat elk verzoek om informatie beperkt 
blijft tot de voor de 
kredietwaardigheidsbeoordeling vereiste 
informatie en dat de in dit verband 
vergaarde gegevens niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. De 
consument wordt volledige toegang tot 
gegevens betreffende zijn persoonlijke 
omstandigheden verleend en in de 
gelegenheid gesteld deze gegevens zo 
nodig te corrigeren.

Or. en
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Amendement 241
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en kredietbemiddelaars de 
nodige informatie verkrijgen betreffende 
de persoonlijke en financiële situatie, de 
voorkeuren en de doelstellingen van de 
consument en een voldoende groot aantal 
kredietovereenkomsten uit hun 
productassortiment in overweging nemen 
om producten te selecteren die niet 
ongeschikt zijn voor de behoeften, 
financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden van de consument. 
Daarbij wordt uitgegaan van op dat 
ogenblik up-to-date informatie en 
redelijke hypothesen betreffende de 
situatie van de consument tijdens de 
looptijd van de voorgestelde 
kredietovereenkomst.

Schrappen

Or. de

Amendement 242
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en kredietbemiddelaars de 
nodige informatie verkrijgen betreffende 
de persoonlijke en financiële situatie, de 
voorkeuren en de doelstellingen van de 
consument en een voldoende groot aantal 
kredietovereenkomsten uit hun 

Schrappen
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productassortiment in overweging nemen 
om producten te selecteren die niet 
ongeschikt zijn voor de behoeften, 
financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden van de consument. 
Daarbij wordt uitgegaan van op dat 
ogenblik up-to-date informatie en 
redelijke hypothesen betreffende de 
situatie van de consument tijdens de 
looptijd van de voorgestelde 
kredietovereenkomst.

Or. en

Motivering

Uit de formulering lijkt naar voren te komen dat de kredietgever twee keer informatie over de 
financiële situatie van de consument moet inwinnen: eerst voor de beoordeling van de 
kredietwaardigheid en vervolgens, nadat die beoordeling is uitgevoerd, om aan de bepalingen 
van dit lid te voldoen. Hierdoor zouden onnodige administratieve lasten ontstaan.

Amendement 243
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om de criteria die worden 
gehanteerd bij de in lid 1 van dit artikel 
vastgestelde uitvoering van de 
kredietbeoordeling, nader in te vullen en 
te wijzigen en om ervoor te zorgen dat de 
kredietproducten niet ongeschikt zijn voor 
de consument, zoals vastgesteld in lid 4 
van dit artikel.

Schrappen

Or. en
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Amendement 244
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
consumenten bij hun kredietaanvraag
kredietgevers en, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars volledige en correcte
informatie over hun financiële informatie 
en persoonlijke omstandigheden bezorgen. 
Deze informatie moet indien nodig worden 
onderbouwd door bewijsstukken uit 
onafhankelijk verifieerbare bronnen.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars consumenten bij de 
behandeling van hun kredietaanvraag om 
alle benodigde informatie over hun 
financiële informatie en persoonlijke 
omstandigheden verzoeken. Deze 
informatie moet indien nodig worden 
onderbouwd door bewijsstukken uit 
onafhankelijk verifieerbare bronnen.

Or. en

Amendement 245
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat betreft de informatie die de 
consument moet verstrekken opdat de 
kredietgever een grondige beoordeling 
van zijn kredietwaardigheid kan maken 
en kan besluiten of hij het krediet al of 
niet zal verlenen, dragen de lidstaten er 
zorg voor dat kredietgevers in de 
precontractuele fase duidelijk aangeven 
welke informatie, met inbegrip van, indien 
nodig, onafhankelijk verifieerbare 
bewijsstukken, de consument moet 
verstrekken. De lidstaten zorgen er ook 
voor dat kredietgevers vermelden binnen 
welke termijn de consumenten dergelijke 
informatie precies moeten verstrekken.

2. Wat betreft de informatie om welke de 
consument ingevolge lid 1 wordt verzocht, 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 
kredietgevers in de precontractuele fase 
duidelijk aangeven welke informatie, met 
inbegrip van, indien nodig, onafhankelijk 
verifieerbare bewijsstukken, de consument 
moet verstrekken. De lidstaten zorgen er 
ook voor dat kredietgevers vermelden 
binnen welke termijn de consumenten 
dergelijke informatie precies moeten 
verstrekken.

Or. en
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Amendement 246
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers en, in voorkomend geval, 
kredietbemiddelaars met de vereiste 
zorgvuldigheid controleren of de 
consument de vereiste informatie heeft 
verstrekt waarom hij overeenkomstig lid 1 
is verzocht. De lidstaten dragen er zorg 
voor dat de kredietgever nadat deze een 
kredietovereenkomst heeft aangeboden de 
consument geen sanctie mag opleggen 
wegens onvolledigheid van de door de 
consument verstrekte informatie indien de
kredietgever of, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar de consument niet om 
dergelijke informatie heeft verzocht of er 
niet met de vereiste zorgvuldigheid op 
heeft toegezien dat de consument 
volledige informatie verstrekt.

Or. en

Amendement 247
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat op 
niet-discriminerende basis toegang wordt 
geboden tot gegevensbanken die in de 
lidstaat in kwestie worden gebruikt om de 
kredietwaardigheid van consumenten te 
beoordelen en om toe te zien op het 
naleven van de kredietverplichtingen 

1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat op 
niet-discriminerende basis toegang wordt 
geboden tot gegevensbanken die in de 
lidstaat in kwestie worden gebruikt om de 
kredietwaardigheid van consumenten te 
beoordelen en om toe te zien op het 
naleven van de kredietverplichtingen 
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tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst. Het gaat hierbij om 
gegevensbanken die worden beheerd door 
particuliere kredietbureaus of 
kredietinformatiebureaus en openbare 
kredietregisters.

tijdens de looptijd van de 
kredietovereenkomst. Het gaat hierbij om 
gegevensbanken die worden beheerd door 
particuliere kredietbureaus of 
kredietinformatiebureaus en openbare 
kredietregisters.

Grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie is alleen toegestaan voor zover 
de informatie negatieve kredietgegevens 
betreft, met inbegrip van informatie over 
de afwezigheid van negatieve 
kredietgegevens.

Or. en

Amendement 248
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om uniforme criteria voor 
kredietregistratie en voorwaarden voor 
gegevensverwerking te bepalen voor de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde 
gegevensbanken.

Schrappen

Met name bepalen dergelijke 
gedelegeerde handelingen welke 
registratiedrempels in deze 
gegevensbanken moeten worden toegepast 
en voorzien zij in overeengekomen 
definities voor de belangrijkste termen die 
in dergelijke gegevensbanken worden 
gebruikt.

Or. en
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Motivering

De hier bedoelde gedelegeerde bevoegdheden zouden kunnen leiden tot de invoering van de 
verplichting om gegevensbanken met positieve kredietgegevens op te zetten, en moeten 
daarom worden geschrapt. Thans mogen in Finland alleen gegevensbanken met negatieve 
kredietgegevens worden opgezet. Wijzigingen die belangrijke algemene beleidsonderdelen, 
zoals gegevensbescherming, betreffen mogen niet middels gedelegeerde handelingen worden 
ingevoerd.

Amendement 249
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om uniforme criteria voor 
kredietregistratie en voorwaarden voor 
gegevensverwerking te bepalen voor de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde 
gegevensbanken.

Schrappen

Met name bepalen dergelijke 
gedelegeerde handelingen welke 
registratiedrempels in deze 
gegevensbanken moeten worden toegepast 
en voorzien zij in overeengekomen 
definities voor de belangrijkste termen die 
in dergelijke gegevensbanken worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Vanwege de belangrijke rol die kredietbureaus binnen de sector financiële diensten spelen is 
het niet gepast om deze definities middels gedelegeerde handelingen vast te stellen. De 
vaststelling van uniforme criteria voor kredietregistratie en voorwaarden voor 
gegevensverwerking zou voor kredietregisters, en met name voor de consumenten en de 
kredietgevers, hoge kosten veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen voor dat deze kosten 
gerechtvaardigd zijn omdat zij een verruiming van de hypotheekmarkt zouden stimuleren. De 
bepaling zou ongewenste gevolgen kunnen hebben.
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Amendement 250
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om uniforme criteria voor 
kredietregistratie en voorwaarden voor 
gegevensverwerking te bepalen voor de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde 
gegevensbanken.

2. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 en met 
inachtneming van de in de artikelen 27 en 
28 gestelde voorwaarden bevoegdheden 
gedelegeerd om uniforme criteria voor 
kredietregistratie van negatieve 
kredietgegevens en voorwaarden voor 
gegevensverwerking te bepalen voor de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde 
gegevensbanken.

Or. en

Amendement 251
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
besluiten van de voor 
gegevensbescherming bevoegde 
autoriteiten of de rechtbanken van de 
lidstaat van herkomst van de consument 
respectieve van de bevoegde autoriteiten 
of rechtbanken van andere lidstaten waar 
gegevens betreffende een consument zijn 
gecreëerd, in elke andere lidstaat identiek 
worden nageleefd en gehandhaafd, 
zonder dat de consument daartoe een 
nieuwe administratieve of juridische 
procedure moet instellen. Dit geldt onder 
meer doch niet uitsluitend voor besluiten 
die betrekking hebben op gevallen waarin 
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sprake is van onjuiste gegevens of waarin 
gegevens ten onrechte aan de consument 
zijn toegeschreven, op onrechtmatige 
wijze zijn verkregen, op onjuiste 
veronderstellingen berusten of worden 
betwist, alsmede op de daaruit 
voorvloeiende handelingen, zoals de 
schrapping of correctie van die gegevens, 
het plaatsen van kanttekeningen daarbij 
of het verbieden van het gebruik ervan. 
In het geval van een correctie van 
gegevens heeft de consument recht op 
herbeoordeling van zijn 
kredietwaardigheid en aanpassing van 
zijn kredietovereenkomst op basis 
daarvan, alsmede op compensatie van 
eventueel geleden schade.

Or. en

Amendement 252
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
vormt "adviesverlening" een van het 
verlenen van krediet te onderscheiden 
dienst. Een dergelijke dienst kan alleen als 
dienstverlening worden aangeboden als de 
vergoeding van de persoon die de dienst 
verleent, transparant is voor de consument.

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
vormt "onafhankelijke adviesverlening 
betreffende woningkrediet" een van het 
verlenen van krediet te onderscheiden 
dienst. Een dergelijke dienst kan alleen als 
onafhankelijke adviesverlening 
betreffende woningkrediet worden 
aangeboden als de vergoeding van de 
persoon die de dienst verleent, transparant 
is voor de consument en er geen sprake is 
van een belangenconflict met de 
consument. Adviseurs die advies verlenen 
betreffende woningkrediet mogen zichzelf 
alleen onafhankelijk noemen indien zij de 
gehele markt in aanmerking nemen.

Or. en
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Amendement 253
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument bij een gegeven transactie ervan 
in kennis stelt of er al dan niet advies 
wordt of zal worden verleend. Dit kan 
geschieden middels aanvullende 
precontractuele informatie. Naast de in de 
artikelen 5 en 6 vermelde voorschriften 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 
wanneer aan consumenten advies wordt 
verleend, kredietgevers en 
kredietbemiddelaars:

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
kredietgever of kredietbemiddelaar de 
consument bij een gegeven transactie ervan 
in kennis stelt of hem advies zal worden 
verleend en, in voorkomend geval, de 
vergoeding vermeldt die de consument 
voor die adviesverlening moet betalen. Dit 
kan geschieden middels aanvullende 
precontractuele informatie. Naast de in de 
artikelen 5 en 6 vermelde voorschriften 
dragen de lidstaten er zorg voor dat 
wanneer aan consumenten advies wordt 
verleend, kredietgevers en 
kredietbemiddelaars:

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering om een duidelijk onderscheid te maken tussen gevallen 
waarin geen advies wordt verleend en gevallen waarin dat wel gebeurt.

Amendement 254
Phil Prendergast

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voldoende groot aantal op de markt
beschikbare kredietovereenkomsten in 
overweging nemen zodat de meest 
geschikte kredietovereenkomsten voor de 
behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden van de 

a) een voldoende groot aantal op de markt
beschikbare kredietovereenkomsten en 
aanbieders in overweging nemen zodat de 
meest geschikte kredietovereenkomsten 
voor de behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden van de 
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consumenten kunnen worden aanbevolen; consumenten kunnen worden aanbevolen;

Or. en

Amendement 255
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voldoende groot aantal op de markt 
beschikbare kredietovereenkomsten in 
overweging nemen zodat de meest
geschikte kredietovereenkomsten voor de
behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden van de 
consumenten kunnen worden aanbevolen;

a) de consument meedelen welke 
kredietovereenkomsten zij aanbieden om 
voor de consument inzichtelijk te maken 
op welke basis zij geschikte 
kredietovereenkomsten voor diens
behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden aanbevelen;

Or. en

Amendement 256
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een voldoende groot aantal op de markt 
beschikbare kredietovereenkomsten in 
overweging nemen zodat de meest 
geschikte kredietovereenkomsten voor de 
behoeften, financiële situatie en 
persoonlijke omstandigheden van de 
consumenten kunnen worden aanbevolen;

a) een voldoende groot aantal 
kredietovereenkomsten in overweging 
nemen die binnen het productaanbod van 
de kredietgever of de kredietbemiddelaar 
beschikbaar zijn, zodat de meest geschikte 
kredietovereenkomsten voor de behoeften, 
financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden van de consumenten 
kunnen worden aanbevolen;

Or. en
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Motivering

Het zou onrealistisch zijn om van de kredietgevers te verlangen dat zij advies verlenen over 
aanbiedingen van andere kredietgevers.

Amendement 257
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de consument documentatie 
overleggen over het door hen verstrekte 
onafhankelijke advies betreffende 
woningkrediet.

Or. en

Amendement 258
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dragen zorg voor door 
de overheid gefinancierde onafhankelijke 
entiteiten die de consument duidelijke en 
onpartijdige informatie verstrekken over 
een voldoende groot aantal op de markt 
beschikbare kredietovereenkomsten.

Or. en

Motivering

Onafhankelijke organen kunnen objectieve en onpartijdige informatie verstrekken aan de 
consument. Dergelijk onafhankelijk advies zou een aanvulling kunnen vormen op of een 
alternatief kunnen zijn voor adviezen verleend door kredietgevers en kredietbemiddelaars.
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Amendement 259
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke of contractuele 
recht heeft zich vóór het verstrijken van 
een kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke recht heeft zich 
vóór het verstrijken van een 
kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

Or. fr

Amendement 260
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke of contractuele
recht heeft zich vóór het verstrijken van 
een kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke of contractuele
recht heeft zich vóór het verstrijken van 
een kredietovereenkomst volledig of 
gedeeltelijk van zijn verplichtingen uit 
hoofde van die overeenkomst te kwijten. In 
dat geval heeft hij recht op een 
vermindering van de totale kredietkosten 
met betrekking tot de rente en de kosten 
voor de resterende duur van de 
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan artikel 16, lid 1, van de richtlijn consumentenkrediet. De consument moet het 
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recht hebben op een gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet.

Amendement 261
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke of contractuele 
recht heeft zich vóór het verstrijken van 
een kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke recht heeft zich 
vóór het verstrijken van een 
kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

Or. es

Amendement 262
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
consument het wettelijke of contractuele
recht heeft zich vóór het verstrijken van 
een kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de
consument het wettelijke recht heeft zich 
vóór het verstrijken van een 
kredietovereenkomst van zijn 
verplichtingen uit hoofde van die 
overeenkomst te kwijten. In dat geval heeft 
hij recht op een vermindering van de totale 
kredietkosten met betrekking tot de rente 
en de kosten voor de resterende duur van 
de overeenkomst.

Or. en
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Motivering

De consument moet te allen tijde het recht op vervroegde aflossing hebben op de 
voorwaarden van dit artikel.

Amendement 263
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn 
valt waarvoor een vaste rentevoet geldt, 
kan de uitoefening van het recht in elk 
geval afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

2. De lidstaten bepalen dat de volgende 
beginselen op hun nationale markt 
worden nageleefd:

a) de consument mag het krediet te allen 
tijde aflossen;
b) voor vervroegde aflossing mogen geen 
vergoedingen worden berekend. De 
lidstaten kunnen overeenkomstig de 
specifieke regelingen op hun nationale 
woningkredietmarkt een bovengrens 
stellen aan de kostenvergoeding voor 
vervroegde aflossing of een dergelijke 
vergoeding geheel uitsluiten; 
c) indien de (bovengrens van) de 
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kostenvergoeding niet reeds op een lager 
niveau is vastgesteld, wordt deze 
vergoeding berekend volgens een 
welomschreven en transparante methode. 
Consumenten die een krediet vroegtijdig 
aflossen ontvangen een vergoeding indien 
de vervroegde aflossing plaatsvindt op een 
tijdstip waarop de marktrentevoeten 
gunstig zijn voor de kredietgever;
d) de consumenten worden 
overeenkomstig de specifieke nationale 
regelingen voorafgaand aan de sluiting 
van een kredietovereenkomst op de hoogte 
gesteld van hun recht op vervroegde 
aflossing en het bedrag van de te 
verwachten kostenvergoeding;
e) in het geval van kredietovereenkomsten 
met een variabele rentevoet zijn geen 
kostenvergoedingen voor vervroegde 
aflossing toegestaan;
f) de vervroegde aflossing van kredieten 
met een vaste rentevoet is gedurende een 
vooraf vastgestelde periode toegestaan 
zonder dat daarvoor enige 
kostenvergoeding in rekening wordt 
gebracht. De lidstaten kunnen de 
maximale duur van deze periode 
vaststellen;
g) in het geval van herfinanciering van 
het krediet door een andere kredietgever 
wordt de eventueel te betalen vergoeding 
voor de hypotheekakte beperkt of 
uitgesloten;
h) in kredietovereenkomsten mogen 
bepalingen worden opgenomen die in 
verdere opties voor vervroegde aflossing 
voorzien.

Or. en

Amendement 264
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
legitiem belang heeft.

Or. de

Amendement 265
Kurt Lechner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
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lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor - bij het sluiten van een 
kredietovereenkomst dan wel op een later 
tijdstip - een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

Or. de

Amendement 266
Damien Abad

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn 
valt waarvoor een vaste rentevoet geldt, 
kan de uitoefening van het recht in elk 
geval afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke maar verantwoorde vergoeding 
voor mogelijke kosten die rechtstreeks 
verbonden zijn aan het vervroegd aflossen 
van het krediet. Deze vergoeding moet 
worden berekend volgens een 
transparante en vooraf bij de 
ondertekening van de overeenkomst 
vastgestelde methode.
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bijzonder belang heeft.
De consument moet duidelijk in kennis 
worden gesteld van het in lid 1 bedoelde 
recht alsook van de omvang van de 
compensatievergoeding of de elementen 
die aan de berekening ervan ten 
grondslag liggen.

Or. fr

Amendement 267
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn 
valt waarvoor een vaste rentevoet geldt, 
kan de uitoefening van het recht in elk 
geval afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
kredietgevers consumenten die het in lid 1 
bedoelde recht uitoefenen niet bestraffen
en dat de vergoeding van de kredietgever 
behouden blijft, zonder dat de 
doeltreffendheid van de markt in het 
gedrang komt.

Or. es
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Amendement 268
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. De 
lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het 
vervroegd aflossen van het krediet. Als de 
vervroegde aflossing binnen de termijn valt 
waarvoor een vaste rentevoet geldt, kan de 
uitoefening van het recht in elk geval 
afhankelijk worden gesteld van de 
voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft.

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Zo kan onder meer de uitoefening van het 
recht in de tijd worden beperkt, kan een 
verschillende regeling gelden naar gelang 
van het soort debetrentevoet, of kunnen de 
omstandigheden waarin het recht mag 
worden uitgeoefend, worden beperkt. 
Indien een lidstaat dergelijke 
voorwaarden vaststelt, mag het daardoor 
voor de consument niet al moeilijk of te 
duur worden om het in lid 1 bedoelde 
recht uit te oefenen.

De lidstaten bepalen ook dat de 
kredietgever recht moet hebben op een 
eerlijke en objectief verantwoorde 
vergoeding voor mogelijke kosten en 
verliezen die rechtstreeks verbonden zijn 
aan het vervroegd aflossen van het krediet. 
Als de vervroegde aflossing binnen de 
termijn valt waarvoor een vaste rentevoet 
geldt, kan de uitoefening van het recht in 
elk geval afhankelijk worden gesteld van 
de voorwaarde dat de consument hierbij 
een legitiem belang heeft.

Or. en

Motivering

Consumenten moeten te allen tijde het recht hebben op vervroegde aflossing, maar de 
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uitoefening van dit recht kan financieel verlies betekenen voor de kredietgever. Het zou 
daarom redelijk zijn wanneer kredietgevers een vergoeding ontvangen voor verliezen die 
rechtstreeks verbonden zijn aan het vervroegd aflossen van het krediet. De berekening van de 
vergoeding moet voor de consument zo transparant mogelijk zijn.

Amendement 269
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een lidstaat dergelijke 
voorwaarden vaststelt, mag het daardoor 
voor de consument niet al moeilijk of te 
duur worden om het in lid 1 bedoelde 
recht uit te oefenen.

Schrappen

Or. de

Amendement 270
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Taxatie van woningen

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
taxaties van woningen die worden 
gebruikt om de waarde van in 
kredietovereenkomsten gestelde 
zekerheden te taxeren, worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de internationale 
taxatienormen.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
taxateurs die taxaties verrichten die door 
de kredietgever worden gebruikt om de 
waarde van de zekerheden te bepalen en 
diegenen die verantwoordelijk zijn voor 
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het aanwijzen van de taxateur, het in 
opdracht geven van het taxatierapport en 
het toezicht op de taxatieprocedure, 
voldoende onafhankelijk zijn van de 
kredietgever, de consument en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, 
teneinde een objectieve en onpartijdige 
taxatie te kunnen uitvoeren.
De lidstaten kunnen ter bepaling van de 
beroepsbekwaamheid van taxateurs 
aanvullende criteria vaststellen, zoals 
erkende certificatie, gecertificeerde 
opleiding en toezicht op de 
beroepsuitoefening. Deze criteria 
omvatten geen vereiste voor de taxateur 
om op het grondgebied van de lidstaat 
gevestigd te zijn.
Om voor transparantie te zorgen en de 
nauwkeurigheid van taxatierapporten te 
garanderen, maken de lidstaten alle 
openbaar toegankelijke ruwe gegevens 
betreffende woningen en transacties 
beschikbaar voor de markt, teneinde 
verder gebruik van deze gegevens te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

De vaststelling van gemeenschappelijke taxatiecriteria vergemakkelijkt de 
grensoverschrijdende kredietverstrekking en verhoogt de betrouwbaarheid van 
taxatierapporten over de grenzen heen. Het besluitvormingsproces inzake kredietverstrekking 
moet dusdanig worden georganiseerd dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het in 
opdracht geven van taxatierapporten en voor het toezicht op het taxatieproces onafhankelijke 
beslissingen nemen. Een goede controle van de beroepsbekwaamheid is noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de taxateurs een gemeenschappelijke gedragscode naleven. De 
nauwkeurigheid en beschikbaarheid van gegevens is van essentieel belang en wordt ook in 
Richtlijn 2003/98/EG uitdrukkelijk verlangd.

Amendement 271
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kredietbemiddelaars houden voor het 
uitvoeren van de in artikel 3, onder e), 
genoemde activiteiten de vereiste 
vergunningen die zijn verleend door een 
bevoegde autoriteit in hun land van 
herkomst, zoals omschreven in artikel 4. 
Deze vergunning wordt verleend op grond 
van de in het land van herkomst van de 
kredietbemiddelaar vastgestelde 
voorschriften en op voorwaarde dat aan de 
in artikel 20 vastgestelde beroepsvereisten
is voldaan.

1. Kredietbemiddelaars houden voor het 
uitvoeren van de in artikel 3, onder e), 
genoemde activiteiten de vereiste 
vergunningen die zijn verleend door een 
bevoegde autoriteit in hun land van 
herkomst, zoals omschreven in artikel 4, of 
zijn daartoe naar behoren bij een 
dergelijke autoriteit geregistreerd. De 
verstrekking van vergunningen en de
registratie vinden plaats op grond van de 
in het land van herkomst van de 
kredietbemiddelaar vastgestelde 
voorschriften en op voorwaarde dat aan de 
in de artikelen 6 en 21 vastgestelde 
vereisten is voldaan. De hierna volgende 
bepalingen inzake vergunningen hebben 
eveneens betrekking op registraties.

Or. en

Motivering

Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming is het van essentieel belang dat 
kredietbemiddelaars voldoen aan de vereisten van de artikelen 6 en 21. Of de procedure 
vergunningverlening of registratie wordt genoemd kan door de lidstaten naargelang hun 
nationale tradities worden bepaald. In dit verband zij er ook op gewezen dat de 
registerinschrijving van verzekeringstussenpersonen bij Richtlijn 2002/92/EG is 
voorgeschreven.

Amendement 272
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
lopende activiteiten van 
vergunninghoudende kredietbemiddelaars 
onder het toezicht staan van de in artikel 4 
bedoelde bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
lopende activiteiten van 
vergunninghoudende kredietbemiddelaars 
onder het toezicht staan van de in artikel 4 
bedoelde relevante bevoegde autoriteit. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
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ontvangst hebben de bevoegdheid op te 
treden indien vergunninghoudende 
kredietbemiddelaars niet aan hun in deze 
richtlijn omschreven verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voldoen. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst kunnen weigeren om aan een 
buitenlandse kredietbemiddelaar toegang 
tot de markt te verlenen indien zij 
gegronde twijfels hebben dat de 
kredietbemiddelaar voldoet aan de in deze 
richtlijn vastgestelde voorwaarden. 

Or. en

Motivering

De nationale regelgevers moeten de bevoegdheid hebben om de gedrags- en 
verslagleggingsvoorschriften die van toepassing zijn op de onder hun jurisdictie vallende 
kredietbemiddelaars te handhaven, teneinde een hoog niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen.

Amendement 273
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen beperkingen 
stellen aan eventuele betalingen van de 
consument aan de kredietgever of 
kredietbemiddelaar voorafgaand aan de 
daadwerkelijke sluiting van een 
kredietovereenkomst.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is noodzakelijk om pogingen tot fraude te voorkomen.
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Amendement 274
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een kredietbemiddelaar een 
bijkantoor heeft in een andere lidstaat 
dan zijn lidstaat van herkomst, neemt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het bijkantoor gevestigd is de 
verantwoordelijkheid op zich om ervoor te 
zorgen dat de door het op zijn 
grondgebied gevestigde bijkantoor 
verrichte diensten voldoen aan de eisen 
die in de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17 en 18 alsmede in de op 
grond van die bepalingen genomen 
maatregelen worden gesteld.
De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar het bijkantoor is gevestigd heeft het 
recht om de door het bijkantoor getroffen 
regelingen aan een onderzoek te 
onderwerpen en de wijzigingen te 
verlangen die absoluut noodzakelijk zijn 
om de bevoegde autoriteit in staat stellen 
de verplichtingen die in de artikelen 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 en 18, 
alsmede in de op grond van die 
bepalingen genomen maatregelen zijn 
neergelegd, te doen nakomen met 
betrekking tot de op het grondgebied van 
die lidstaat door het bijkantoor verrichte 
diensten en/of activiteiten.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de 
bedrijfsactiviteiten op hun grondgebied kunnen reglementeren met het oog op 
consumentenbescherming.
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Amendement 275
Ashley Fox

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de lidstaat van ontvangst 
duidelijke en aantoonbare redenen heeft 
om te besluiten dat een kredietbemiddelaar 
die uit hoofde van de vrije 
dienstverrichting of via een bijkantoor 
binnen zijn grondgebied handelt, de bij 
deze richtlijn vastgestelde verplichtingen
niet nakomt, stuurt hij deze bevindingen 
door naar de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst, die de nodige 
maatregelen neemt. Indien een 
kredietbemiddelaar, in weerwil van de 
aldus door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de markten kennelijk schaadt, 
geldt het volgende:

4. Indien de lidstaat van ontvangst 
duidelijke en aantoonbare redenen heeft 
om te besluiten dat een kredietbemiddelaar 
die uit hoofde van de vrije 
dienstverrichting of via een bijkantoor 
binnen zijn grondgebied handelt, de bij 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
waarbij aan de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van ontvangst geen bevoegdheden 
worden verleend, niet naleeft, stuurt hij 
deze bevindingen door naar de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst, die 
de nodige maatregelen neemt. Indien een 
kredietbemiddelaar, in weerwil van de 
aldus door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de markten kennelijk schaadt, 
geldt het volgende:

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de 
bedrijfsactiviteiten op hun grondgebied kunnen reglementeren met het oog op 
consumentenbescherming.

Amendement 276
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van ontvangst constateren dat 
een kredietbemiddelaar die op het 
grondgebied van hun lidstaat een 
bijkantoor heeft niet de wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen naleeft 
welke in die lidstaat zijn vastgesteld ter 
uitvoering van de bepalingen van deze 
richtlijn die een bevoegdheid van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst inhouden, eisen zij dat de 
betrokken kredietbemiddelaar een eind 
maakt aan deze onregelmatige situatie.
Indien de kredietbemiddelaar, in weerwil 
van de door de lidstaat van herkomst 
getroffen maatregelen blijft handelen op 
een wijze die de belangen van 
consumenten in de lidstaat van ontvangst 
of de ordelijke werking van de markten 
kennelijk schaadt, is het volgende van 
toepassing:
a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst neemt, na de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
daarvan in kennis te hebben gesteld, de 
nodige maatregelen om de consumenten 
en de goede werking van de markten te 
beschermen, met name door te beletten 
dat een inbreukplegende 
kredietbemiddelaar nieuwe transacties op 
hun grondgebied verricht. De Commissie 
wordt zonder onnodige vertraging van 
deze maatregelen in kennis gesteld;
b) daarnaast kan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van ontvangst de zaak 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 naar de 
EBA doorverwijzen en haar om bijstand 
verzoeken. In dat geval mag de EBA 
handelen overeenkomstig de haar bij dat 
artikel toegekende bevoegdheden.

Or. en
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Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de 
bedrijfsactiviteiten op hun grondgebied kunnen reglementeren met het oog op 
consumentenbescherming.

Amendement 277
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien in sancties voor 
specifieke gevallen waarin consumenten 
bewust onvolledige of incorrecte 
informatie verstrekken om een positieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling te 
verkrijgen terwijl de volledige en correcte 
informatie in een negatieve 
kredietwaardigheidsbeoordeling zou 
hebben geresulteerd, en vervolgens niet in 
staat zijn de voorwaarden van de 
overeenkomst te vervullen en zij nemen 
alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze sancties ten uitvoer 
worden gelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 278
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
passende en doeltreffende klachten- en 
beroepsprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen betreffende bij deze richtlijn 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
passende, onafhankelijke, evenwichtige en 
doeltreffende klachten- en 
beroepsprocedures worden ingesteld voor 
de buitengerechtelijke beslechting van 
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vastgestelde rechten en verplichtingen 
tussen kredietgevers en consumenten en 
tussen kredietbemiddelaars en 
consumenten, waarbij in voorkomend 
geval van bestaande instanties gebruik 
wordt gemaakt. De lidstaten dragen er 
voorts zorg voor dat alle kredietgevers en 
kredietbemiddelaars zijn aangesloten bij 
een of meer van dergelijke instanties die 
dergelijke klachten- en beroepsprocedures 
uitvoeren.

geschillen betreffende bij deze richtlijn 
vastgestelde rechten en verplichtingen 
tussen kredietgevers en consumenten en 
tussen kredietbemiddelaars en 
consumenten. Hierbij kan van bestaande 
instanties gebruik worden gemaakt voor 
zover deze onpartijdig en evenwichtig zijn. 
De lidstaten dragen er voorts zorg voor dat 
alle kredietgevers en kredietbemiddelaars 
zijn aangesloten bij een of meer van 
dergelijke instanties die dergelijke 
klachten- en beroepsprocedures uitvoeren.

Or. en

Motivering

Er bestaan enorme verschillen bij de toepassing van alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting binnen de EU. In sommige lidstaten zijn alternatieve wijzen van 
geschillenbeslechting volledig onafhankelijk van de aanbieders, terwijl dit in een aantal 
andere lidstaten niet het geval is.

Amendement 279
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheden om de in artikel 6, lid 
4, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 
10, lid 3, artikel 14, lid 5, en artikel 16, lid 
2 bedoelde gedelegeerde handelingen vast 
te stellen, worden aan de Commissie 
verleend voor een onbepaalde periode na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.

1. De bevoegdheden om de in artikel 12, 
lid 5, bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, worden aan de Commissie 
verleend voor een onbepaalde periode na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met eerdere amendementen.
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Amendement 280
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 6, lid 4, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 3, artikel 14, 
lid 5, en artikel 16, lid 2 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

1. De in artikel 12, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met eerdere amendementen.

Amendement 281
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beoordeling van de 
consumententevredenheid met het ESIS;

a) een beoordeling van de 
consumententevredenheid met het ESIS en 
het gebruik ervan;

Or. en

Amendement 282
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beoordeling van de a) een beoordeling van de naleving van het 
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consumententevredenheid met het ESIS; ESIS en het gebruik, het begrip en de 
tevredenheid van consumenten met 
betrekking tot dit instrument.

Or. es

Amendement 283
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – sectie II – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) Met betrekking tot 
kredietovereenkomsten waarvoor een vaste 
debetrentevoet voor de eerste periode is 
overeengekomen en waarvoor aan het eind 
van deze periode een nieuwe 
debetrentevoet wordt vastgesteld, die 
vervolgens periodiek wordt aangepast 
volgens een overeengekomen indicator, 
wordt bij de berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage uitgegaan van de 
hypothese dat aan het eind van de periode 
met vaste debetrentevoet de debetrentevoet 
dezelfde is als op het ogenblik van de 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage, op basis van de waarde 
van de overeengekomen indicator op dat 
ogenblik.

j) Met betrekking tot 
kredietovereenkomsten waarvoor een vaste 
debetrentevoet voor de eerste periode is 
overeengekomen en waarvoor aan het eind 
van deze periode een nieuwe 
debetrentevoet wordt vastgesteld, die 
vervolgens periodiek wordt aangepast 
volgens een overeengekomen indicator, 
wordt bij de berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage uitgegaan van de 
hypothese dat aan het eind van de periode 
met vaste debetrentevoet de debetrentevoet 
dezelfde is als op het ogenblik van de 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage, op basis van de waarde 
van de overeengekomen indicator op dat 
ogenblik. Voor kredietovereenkomsten 
met een vaste debetrentevoet die voor ten 
minste een eerste periode van vijf jaar is 
overeengekomen, en met name indien 
wordt beoogd om volgend op die periode 
een nieuwe overeenkomst voor een 
periode met vaste rentevoet te sluiten en 
uitsluitend in variabele voorwaarden is 
voorzien voor het geval nog geen nieuwe 
vaste rentevoet is overeengekomen, wordt 
alleen rekening gehouden met de voor de 
eerste periode bepaalde vaste rentevoet.

Or. en
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Amendement 284
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – inleidende tekst – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit document is op [datum van de dag] 
opgesteld in antwoord op uw verzoek om 
informatie. Dit document schept voor ons 
geen verplichting om u een krediet te 
verlenen.

Dit document is op [datum van de dag] 
opgesteld in antwoord op uw verzoek om 
informatie. Dit document behelst geen 
juridisch bindend aanbod en schept voor 
ons geen verplichting om u een krediet te 
verlenen.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat het ESIS geen juridisch aanbod aan de consument 
behelst.

Amendement 285
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kredietgever 1. Kredietgever (waar van toepassing) en 
de kredietbemiddelaar

Or. en

Motivering

De in artikel 9, lid 2, neergelegde verplichting om een ESIS te verstrekken geldt ook voor de 
kredietbemiddelaar. De kredietbemiddelaar moet hier daarom ook worden genoemd.

Amendement 286
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 1 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichthoudende autoriteit: [Naam en 
webadres van de toezichthoudende 
autoriteit]

Schrappen

Or. en

Motivering

De vermelding van de toezichthoudende autoriteit heeft geen toegevoegde waarde en zou tot 
verwarring kunnen leiden, aangezien de kredietgever reeds informatie moet verstrekken over 
de interne klachtenregeling.

Amendement 287
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contactpersoon: [Volledige 
contactgegevens van de contactpersoon]

Schrappen

Or. en

Motivering

Informatie over de contactpersoon is overbodig omdat de contactpersoon gedurende de 
looptijd van het krediet zou kunnen veranderen.

Amendement 288
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het bedrag van iedere periodieke 
betaling

5. Voor een kredietovereenkomst die in 
aflossingstermijnen voorziet: het bedrag 
van iedere periodieke betaling
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Or. en

Motivering

Anders dan punt 9 ("het bedrag van iedere periodieke betaling") van de oorspronkelijke 
versie van het ESIS wordt in dit punt geen rekening gehouden met aflossingsvrije hypotheken. 
Het ESIS moet niet alleen van toepassing zijn op kredietovereenkomsten die in 
aflossingstermijnen voorzien, maar ook op aflossingsvrije hypotheken, die in sommige 
lidstaten reeds worden aangeboden.

Amendement 289
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Illustratieve aflossingstabel Schrappen
In deze tabel is te zien welk bedrag om de 
[frequentie] moet worden betaald.
De periodieke betalingen (kolom 
[desbetreffend nr.] bestaan uit de som van 
de te betalen rente (kolom [desbetreffend 
nr.], het te betalen kapitaal (kolom 
[desbetreffend nr.] en, in voorkomend 
geval, andere kosten (kolom 
[desbetreffend nr.]). In voorkomend geval 
hebben de kosten in de kolom voor andere 
kosten betrekking op [lijst van kosten]. 
Het uitstaand kapitaal (kolom [relevant 
nr.] is het bedrag van het krediet dat na 
elke periodieke betaling nog moet worden 
afgelost.
[Bedrag en valuta van het krediet]
[Duur van het krediet]
[Rentevoet]
[Tabel]
(In voorkomend geval) [Waarschuwing 
voor de variabiliteit van de periodieke 
betalingen]

Or. en
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Motivering

Gezien de grote hoeveelheid gegevens die in de illustratieve aflossingstabel is opgenomen 
wordt voorgesteld de tabel te verplaatsen naar het einde van het ESIS.

Amendement 290
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 6 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(In voorkomend geval) [Waarschuwing 
voor de variabiliteit van de periodieke 
betalingen]

(In voorkomend geval) [Waarschuwing 
voor de variabiliteit van de periodieke 
betalingen] en verschillende scenario's op 
basis van verschillende ontwikkelingen 
van de rentevoet]

Or. en

Amendement 291
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 7 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelieve ervoor te zorgen dat u op de 
hoogte bent van alle andere belastingen 
en kosten (bv. notariskosten) die aan dit 
krediet zijn verbonden.

Gelieve nota te nemen van de volgende
aan dit krediet verbonden kosten:

[Notariskosten]

[Registratiekosten]
[Taxatiekosten]
[Van toepassing zijnde belastingen 
volgens het nationaal recht]
(In voorkomend geval) [Andere kosten in 
verband met verplichtingen die volgens 
het nationaal recht aan dit krediet zijn 
verbonden)]
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(In voorkomend geval) [Vergoedingen 
voor andere diensten die van de 
kredietgever worden afgenomen (zoals 
vergoedingen voor het aanhouden van 
een rekening, verzekeringen, enz.)].

Or. en

Amendement 292
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(In voorkomend geval) U kunt dit krediet 
niet vervroegd aflossen.

Schrappen

Or. en

Amendement 293
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(In voorkomend geval) U kunt dit krediet 
niet vervroegd aflossen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De consument moet te allen tijde de gelegenheid hebben het krediet vervroegd af te lossen.

Amendement 294
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – ESIS-model – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. Illustratieve aflossingstabel
In deze tabel is te zien welk bedrag om de 
[frequentie] moet worden betaald.
De periodieke betalingen (kolom 
[desbetreffend nr.] bestaan uit de som van 
de te betalen rente (kolom [desbetreffend 
nr.], het te betalen kapitaal (kolom 
[desbetreffend nr.] en, in voorkomend 
geval, andere kosten (kolom 
[desbetreffend nr.]). In voorkomend geval 
hebben de kosten in de kolom voor andere 
kosten betrekking op [lijst van kosten]. 
Het uitstaand kapitaal (kolom [relevant 
nr.] is het bedrag van het krediet dat na 
elke periodieke betaling nog moet worden 
afgelost.
[Bedrag en valuta van het krediet]
[Duur van het krediet]
[Rentevoet]
[Tabel]
[Waarschuwing voor de variabiliteit van 
de periodieke betalingen]

Or. en

Motivering

Gezien de grote hoeveelheid gegevens die in de illustratieve aflossingstabel is opgenomen 
wordt voorgesteld de tabel te verplaatsen naar het einde van het ESIS.

Amendement 295
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het invullen van het ESIS worden de 
volgende instructies in acht genomen:

Bij het invullen van het ESIS worden de 
volgende instructies in acht genomen, 
terwijl de informatie wordt verstrekt in 
duidelijke en voor de gemiddelde 
consument begrijpelijke bewoordingen:

Or. en

Motivering

Het ESIS moet begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument.

Amendement 296
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B - rubriek 6 - punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer de rentevoet voor herziening 
vatbaar is en het bedrag van de periodieke 
betalingen na elke herziening onbekend is, 
mag de kredietgever voor de hele duur van 
het krediet in de aflossingstabel hetzelfde 
bedrag van de periodieke betaling 
vermelden. In een dergelijk geval 
attendeert de kredietgever de kredietnemer
hierop door de bekende bedragen visueel 
van de hypothetische bedragen te 
onderscheiden (bv. door middel van een 
verschillend lettertype, randen of 
schaduw). Voorts wordt in een duidelijk 
leesbare tekst uitgelegd tijdens welke 
perioden de in de tabel vermelde bedragen 
kunnen variëren en waarom. De 
kredietgever vermeldt ook: (1) in 
voorkomend geval, de toepasselijke 
maximum- en minimumwaarden; (2) een 
voorbeeld om te illustreren hoe het bedrag 
van de periodieke betaling zou variëren als 
de rentevoet zou stijgen of dalen met 1% of 
met een hoger percentage, wanneer dit 

(4) Wanneer de rentevoet voor herziening 
vatbaar is en het bedrag van de periodieke 
betalingen na elke herziening onbekend is, 
mag de kredietgever voor de hele duur van 
het krediet in de aflossingstabel hetzelfde 
bedrag van de periodieke betaling 
vermelden. In een dergelijk geval 
attendeert de kredietgever de consument
hierop door de bekende bedragen visueel 
van de hypothetische bedragen te 
onderscheiden (bv. door middel van een 
verschillend lettertype, randen of 
schaduw). Voorts wordt in een duidelijk 
leesbare tekst uitgelegd tijdens welke 
perioden de in de tabel vermelde bedragen
kunnen variëren en waarom. De 
kredietgever vermeldt ook:
a) in voorkomend geval, de toepasselijke 
maximum- en minimumwaarden;
b) een voorbeeld om te illustreren hoe het 
bedrag van de periodieke betaling zou 
variëren als de rentevoet zou stijgen of 
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realistischer is op grond van de grootte van 
normale wijzigingen van de rentevoet en
(3) wanneer een maximumwaarde geldt, 
het bedrag van de periodieke betaling in 
het meest pessimistische scenario.

dalen met 1% of met een hoger percentage, 
wanneer dit realistischer is op grond van de 
grootte van normale wijzigingen van de 
rentevoet; en

c) wanneer een maximumwaarde geldt, het 
bedrag van de periodieke betaling in het 
meest pessimistische scenario of, in 
voorkomend geval, een illustratief worst 
case-scenario dat nader kan worden 
ingevuld bij gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 297
Liem Hoang Ngoc

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– deel B - rubriek 7 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De kredietgever vermeldt ook alle 
kosten per categorie, met het bedrag en de 
persoon aan wie en het tijdstip waarop deze 
moeten worden betaald. Wanneer het 
bedrag niet bekend is, geeft de kredietgever 
een mogelijke grootteorde of geeft hij aan 
op welke wijze het bedrag zal worden 
berekend.

(2) De kredietgever verstrekt ook een 
uitgesplitste lijst van alle kosten, met het 
bedrag en de persoon aan wie en het 
tijdstip waarop deze moeten worden 
betaald. Wanneer het bedrag niet bekend 
is, geeft de kredietgever een mogelijke 
grootteorde of geeft hij aan op welke wijze 
het bedrag zal worden berekend.

Or. en

Amendement 298
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B - rubriek 7 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De kredietgever informeert de 
consument dat hij de vrijheid heeft om 
nevendiensten van een andere aanbieder 
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naar zijn keuze kan afnemen.

Or. en

Motivering

De consument moet naar behoren worden geïnformeerd over het feit dat het hem vrijstaat de 
aanbieder van nevendiensten zelf te kiezen.

Amendement 299
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Minimale bekwaamheidsvereisten

1. De minimale bekwaamheidsvereisten 
voor personeelsleden van kredietgevers en 
kredietbemiddelaars omvatten het 
volgende:
a) voldoende kennis van 
hypotheekproducten en nevendiensten die 
veelal samen met hypotheekproducten 
worden aangeboden;
b) voldoende kennis van de wetgeving van 
de lidstaten waar het product wordt 
verkocht;
c) voldoende kennis van en inzicht in de 
koopprocedures betreffende onroerend 
goed in de lidstaat waar het product wordt 
verkocht;
d) voldoende kennis op het gebied van de 
taxatie van zekerheden;
e) voldoende kennis met betrekking tot de 
organisatie en de werking van kadasters 
in de lidstaat waar de zekerheden zich 
bevinden;
f) een passend niveau van financiële en 
economische bekwaamheid;
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g) passende kennis van ethische 
gedragscodes;
h) de bekwaamheid om de 
kredietwaardigheid van de consument te 
beoordelen.
2. Het passende niveau van kennis en 
bekwaamheid wordt bepaald op basis van:
a) erkende kwalificaties, zoals 
certificaten, diploma's, gevolgde 
beroepsopleidingen,
bekwaamheidstoetsen, enz.;
b) passende beroepservaring, die kan 
worden gedefinieerd in de vorm van een 
minimumaantal jaren beroepsuitoefening 
op gebieden die verband houden met de 
creatie en verkoop van kredietproducten 
en kredietbemiddeling.
3. De lidstaten mogen verschillende 
niveaus van beroepsvereisten vaststellen 
voor respectievelijk personeelsleden van 
kredietgevers, personeelsleden van 
kredietbemiddelaars en de leiding van 
kredietgevers of kredietbemiddelaars.

Or. en


