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BEKNOPTE MOTIVERING

Er bestaat tot nog toe geen wettelijke regelgeving van de EU over hypothecair krediet. Wel is er 
de vrijwillige gedragscode inzake woningkredieten van maart 2011 (Aanbeveling 2001/193/EG 
van de Commissie). De bepalingen van de Richtlijn consumentenkrediet (2008/48) gelden niet 
voor hypothecair krediet. Er zijn wel lidstaten die sommige bepalingen van deze richtlijn ook 
voor hypothecair krediet ten uitvoer hebben gelegd.

De markten voor hypothecair krediet spelen een aanzienlijke rol in de interne markt, maar zijn 
weinig tot niet geïntegreerd. Naast de algemeen voorkomende moeilijkheden die een 
grensoverschrijdende kredietverlening - ook bij consumentenkredieten - in de weg staan, zoals 
taalproblemen, verschillende financieringsculturen en het vertrouwen in de plaatselijke 
instellingen, komen er bij het hypothecaire krediet nog andere hindernissen om de hoek kijken, 
zoals in het bijzonder fundamentele verschillen in het onroerend goedrecht van de lidstaten, de 
taxatieregels, de kadasterregeling, het hypotheekrecht of de regels voor een gedwongen verkoop. 
Deze hindernissen worden in het richtlijnvoorstel niet aangepakt en kunnen ook op de 
middellange termijn niet worden weggenomen. Wij zijn het dan ook met de Commissie eens dat 
de mogelijkheden voor het creëren van een interne markt vooral aan consumentenzijde heel 
beperkt zijn, een harmonisering met terughoudendheid moet worden uitgevoerd en alleen 
bepaalde lijnen moeten worden uitgezet. Overigens zijn gezien de financiële crisis andere 
initiatieven op het gebied van de kapitaalmarktwetgeving belangrijker dan het betreffende 
voorstel.

Vanuit het oogpunt van de consumentenbescherming kunnen we allereerst constateren dat voor 
veel burgers de aanschaf van een huis en de financiering daarvan de grootste investering in hun 
leven is en ze daarom een vorm van bescherming nodig hebben. De burgers zijn zich doorgaans 
bewust van de draagwijdte van de aankoop, winnen informatie in en laten zich adviseren. Bij een 
consumentenkrediet daarentegen gaat het veeleer om een massamarkt met gestandaardiseerde, 
ook grensoverschrijdend inzetbare producten waarbij het gevaar bestaat dat onervaren 
consumenten overrompeld worden. Bij woningkredietovereenkomsten of hypothecair krediet 
moet een grotere betekenis worden toegekend aan de bescherming van de productdiversiteit, de 
contractvrijheid van de mondige burger en de concurrentie tussen de aanbieders. De 
mogelijkheden van de consument om door individuele regelingen met de kredietgever, zo nodig 
ook met behulp van een onpartijdige adviseur, rekening te kunnen houden met de 
bijzonderheden van zijn eigen situatie, moeten niet door overdreven regulering op Europees 
niveau worden begrensd, temeer daar de grensoverschrijdende effecten beperkt blijven.

Ondanks deze verschillen tussen de door de richtlijn consumentenkrediet vastgelegde sector 
enerzijds en de voorgestelde richtlijn inzake woning- en hypothecaire kredietovereenkomsten 
anderzijds moet erop worden gelet dat de voorschriften weliswaar niet identiek hoeven te zijn, 
maar wel dat op punten waar dezelfde situatie wordt geregeld, er niet twee verschillende 
regelingen worden voorgeschreven. Veel lidstaten hebben bepalingen van de richtlijn 
consumentenkrediet zodanig ten uitvoer gelegd dat ze ook gelden voor hypothecair krediet. Hier 
moet rekening mee worden gehouden.

Met het oog op de stabiliteit van de financiële markt zijn strengere voorschriften dan die van de 
richtlijn consumentenkrediet overbodig, omdat reeds genomen maatregelen, zoals de prudentiële 
en toezichtsvoorschriften voor de banksector, de wijzigingen van de kapitaalvereisten en de 
voorschriften inzake effectisering, eveneens functioneren, en beter geschikte instrumenten zijn. 
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In dit verband wijst de rapporteur op het voorstel van de Commissie van 20 juli 2011 voor 
toepassing van de aanbeveling van het Bazelse Comité voor het bankentoezicht (Basel III)1.
Terwijl de Commissie bij het Groen- en Witboek het begrip "hypothecair krediet" heeft gebruikt, 
wordt dit richtlijnvoorstel "Richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten" genoemd. Deze 
formulering is net zo verwarrend als artikel 1. Enerzijds gaat het voorstel, wat niet meteen 
duidelijk is, alleen over kredietovereenkomsten voor consumenten, maar anderzijds geenszins 
uitsluitend over woningkredietovereenkomsten, maar over alle kredietovereenkomsten voor 
consumenten die door hypotheekrechten worden gedekt, ook als ze bedoeld zijn voor het 
financieren van bijvoorbeeld grote bedrijfscomplexen of de aanschaf van een auto, van aandelen 
of ook als een salariskrediet, iets wat in sommige lidstaten heel gewoon is. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake 
woningkredietovereenkomsten

Richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake woning- en hypothecaire 
kredietovereenkomsten

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Aanneming ervan vereist 
dienovereenkomstige wijzigingen in de hele 
tekst.)

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(1) In maart 2003 heeft de Commissie een 
proces op gang gebracht om te bepalen en 
te beoordelen wat de effecten zijn van de 
belemmeringen voor de interne markt voor 

((1) In maart 2003 heeft de Commissie een 
proces op gang gebracht om te bepalen en 
te beoordelen wat de effecten zijn van de 
belemmeringen voor de interne markt voor 

                                               
1 COM(2011)0453, COM(2011)0452.
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woningkredietovereenkomsten. In 2007 
hechtte zij haar goedkeuring aan het 
Witboek over de integratie van de EU-
markt voor hypothecair krediet. In het 
witboek kondigde de Commissie haar 
voornemen aan om een effectbeoordeling 
te maken van onder meer de beleidsopties 
inzake precontractuele informatie, 
kredietgegevensbanken, 
kredietwaardigheid, het jaarlijkse 
kostenpercentage en adviesverlening. De 
Commissie stelde ook een 
deskundigengroep kredietantecedenten in 
die haar moest bijstaan bij de 
voorbereiding van maatregelen ter 
verbetering van de toegankelijkheid, 
vergelijkbaarheid en volledigheid van 
kredietgegevens. Ook werden er studies 
gestart naar de rol en de werking van 
kredietbemiddelaars en niet-
kredietinstellingen die 
kredietovereenkomsten verstrekken voor 
woningen.

woning- en hypothecaire 
kredietovereenkomsten. In 2007 hechtte zij 
haar goedkeuring aan het Witboek over de 
integratie van de EU-markt voor 
hypothecair krediet. In het witboek 
kondigde de Commissie haar voornemen 
aan om een effectbeoordeling te maken van 
onder meer de beleidsopties inzake 
precontractuele informatie, 
kredietgegevensbanken, 
kredietwaardigheid, het jaarlijkse 
kostenpercentage en adviesverlening. De 
Commissie stelde ook een 
deskundigengroep kredietantecedenten in 
die haar moest bijstaan bij de 
voorbereiding van maatregelen ter 
verbetering van de toegankelijkheid, 
vergelijkbaarheid en volledigheid van 
kredietgegevens. Ook werden er studies 
gestart naar de rol en de werking van 
kredietbemiddelaars en niet-
kredietinstellingen die woning- en 
hypothecaire kredietovereenkomsten 
verstrekken.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(2) Overeenkomstig het Verdrag bestaat de 
interne markt uit een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen en diensten en de vrijheid van 
vestiging gewaarborgd zijn. De 
ontwikkeling van een doorzichtiger en 
doelmatiger kredietmarkt in deze ruimte is 
van essentieel belang voor het bevorderen 
van de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende activiteiten en voor 
het tot stand brengen van een interne markt 
voor woningkredietovereenkomsten. Er 
zijn fundamentele verschillen in de 
wetgevingen van de diverse lidstaten
inzake de praktijk van het verstrekken van 

(2) Overeenkomstig het Verdrag bestaat de 
interne markt uit een ruimte zonder 
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen en diensten en de vrijheid van 
vestiging gewaarborgd zijn. De 
ontwikkeling van een doorzichtiger en 
doelmatiger kredietmarkt in deze ruimte is 
van essentieel belang voor het bevorderen 
van de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende activiteiten en voor 
het tot stand brengen van een interne markt 
voor woning- en hypothecaire 
kredietovereenkomsten. Er zijn 
fundamentele verschillen in de 
wetgevingen van de diverse lidstaten 
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woningkredietovereenkomsten en in de 
regulering van en het toezicht op 
kredietbemiddelaars en niet-
kredietinstellingen die 
woningkredietovereenkomsten 
verstrekken. Deze verschillen vormen 
hinderpalen die aan zowel de vraag- als de 
aanbodzijde resulteren in een beperking 
van de grensoverschrijdende activiteit, 
waardoor de concurrentie en de keuze op 
de markt aan banden worden gelegd, de 
aan het verstrekken van krediet verbonden 
kosten voor dienstverrichters worden 
vergroot en hen er zelfs van weerhoudt 
activiteiten te ontplooien.

inzake de praktijk van het verstrekken van 
woning- en hypothecaire
kredietovereenkomsten en in de regulering 
van en het toezicht op kredietbemiddelaars 
en niet-kredietinstellingen die woning- en 
hypothecaire kredietovereenkomsten 
verstrekken. Deze verschillen vormen 
hinderpalen die aan zowel de vraag- als de 
aanbodzijde resulteren in een beperking 
van de grensoverschrijdende activiteit, 
waardoor de concurrentie en de keuze op 
de markt aan banden worden gelegd, de 
aan het verstrekken van krediet verbonden 
kosten voor dienstverrichters worden 
vergroot en hen er zelfs van weerhoudt 
activiteiten te ontplooien.

Or. de

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(7) Op de gebieden die niet onder deze 
richtlijn vallen, moet het de lidstaten vrij 
staan nationale wetgeving te handhaven of 
in te voeren. Lidstaten moeten in staat zijn 
nationale bepalingen te handhaven of in te 
voeren op gebieden zoals contractenrecht 
inzake de geldigheid van 
kredietovereenkomsten, taxatie van 
vastgoed, inschrijving in het kadaster, 
contractuele informatie, postcontractuele 
kwesties en de behandeling van 
wanbetalingen.

(7) Op de gebieden die niet onder deze 
richtlijn vallen, moet het de lidstaten vrij 
staan nationale wetgeving te handhaven of 
in te voeren. Lidstaten moeten in het 
bijzonder in staat zijn nationale bepalingen 
te handhaven of in te voeren op gebieden 
zoals contractenrecht inzake de geldigheid 
van kredietovereenkomsten, het 
goederenrecht, taxatie van vastgoed, 
inschrijving in het kadaster, contractuele 
informatie, postcontractuele kwesties en de 
behandeling van wanbetalingen.

Or. de
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(9) Deze richtlijn strekt ertoe ervoor te 
zorgen dat alle aan consumenten verstrekt 
krediet een hoge mate van bescherming 
geniet. Zij moet bijgevolg van toepassing 
zijn op door vastgoed gedekte kredieten, of
kredieten die worden gebruikt voor de 
aankoop van vastgoed in sommige 
lidstaten en voor kredieten voor de 
renovatie van woningen die niet vallen 
onder Richtlijn 2008/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2008 inzake kredietovereenkomsten 
voor consumenten en tot intrekking van 
Richtlijn 87/102/EEG van de Raad, waarin 
voorschriften op Unieniveau inzake 
consumentenkredietovereenkomsten 
worden vastgesteld. Voorts mag deze 
richtlijn niet worden toegepast op bepaalde 
soorten kredietovereenkomsten waarbij het 
krediet in bepaalde omstandigheden door 
een werkgever aan zijn werknemers wordt 
verstrekt, zoals reeds bepaald in Richtlijn 
2008/48/EG. 

(9) Deze richtlijn strekt ertoe ervoor te 
zorgen dat alle aan consumenten verstrekt 
krediet een hoge mate van bescherming 
geniet. Zij moet bijgevolg van toepassing 
zijn op hypothecair gedekte 
kredietovereenkomsten, of
consumentenkredietovereenkomsten die 
worden gebruikt voor de financiering van 
vastgoed in sommige lidstaten en voor 
kredieten voor de renovatie van woningen 
die niet vallen onder Richtlijn 2008/48/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten 
en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG 
van de Raad, waarin voorschriften op 
Unieniveau inzake 
consumentenkredietovereenkomsten 
worden vastgesteld. Voorts mag deze 
richtlijn niet worden toegepast op bepaalde 
soorten kredietovereenkomsten waarbij het 
krediet in bepaalde omstandigheden door 
een werkgever aan zijn werknemers wordt 
verstrekt, zoals reeds bepaald in 
Richtlijn 2008/48/EG. 

Or. de

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(9 bis) Voorts is deze richtlijn 
overeenkomstig Richtlijn 2008/48/EG niet 
van toepassing op woning- en 
hypothecaire kredietovereenkomsten van 
meer dan 2 miljoen euro. Deze richtlijn is 
evenmin van toepassing op 
overeenkomsten die voorzien in uitstel van 
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betaling, huur- of leasingovereenkomsten, 
kredietovereenkomsten in de vorm van 
een geoorloofde debetstand op een 
rekening, kredietovereenkomsten zonder 
rente en andere kosten, 
kredietovereenkomsten met 
beleggingsondernemingen, 
kredietovereenkomsten die het resultaat 
zijn van een schikking, 
kredietovereenkomsten die voorzien in 
kosteloos uitstel van betaling, en 
kredietovereenkomsten die krachtens een 
wettelijke bepaling aan een beperkt 
publiek worden toegekend.

Or. de

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(14) Tegelijkertijd dient rekening te 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van 
woningkredietovereenkomsten waarvoor 
een andere aanpak gerechtvaardigd is. 
Gezien de aard van een 
woningkredietovereenkomst en de 
mogelijke gevolgen ervan voor de 
consument, moeten reclamemateriaal en 
geïndividualiseerde precontractuele 
informatie specifieke 
risicowaarschuwingen inhouden, 
bijvoorbeeld over de aard en de gevolgen 
van het stellen van een zekerheid. In 
navolging van wat reeds bestond als 
vrijwillige aanpak in de sector met 
betrekking tot woningkredieten, moet naast 
de geïndividualiseerde precontractuele 
informatie ook altijd algemene 
precontractuele informatie worden 
geboden. Bovendien is een andere aanpak 
te rechtvaardigen omdat zo kan worden 
ingespeeld op de uit de financiële crisis 
getrokken lering om ervoor te zorgen dat 
leningen op een degelijke manier tot stand 

(14) Tegelijkertijd dient rekening te 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van 
woningkredietovereenkomsten waarvoor 
een andere aanpak gerechtvaardigd is. In 
navolging van wat reeds bestond als 
vrijwillige aanpak in de sector met 
betrekking tot woningkredieten, moet naast 
de geïndividualiseerde precontractuele 
informatie ook altijd algemene 
precontractuele informatie worden 
geboden. Bovendien is een andere aanpak 
te rechtvaardigen omdat zo kan worden 
ingespeeld op de uit de financiële crisis 
getrokken lering om ervoor te zorgen dat 
leningen op een degelijke manier tot stand 
komen. De kredietwaardigheid moet 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2008/48/EG worden beoordeeld.
De kredietbemiddelaars moeten meer 
precieze informatie verstrekken over hun 
status en banden met de kredietgevers om 
potentiële belangenconflicten zichtbaar te 
maken en moeten alle bij het tot stand 
komen van woningkredietovereenkomsten 
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komen. In dat verband moeten de 
bepalingen inzake de 
kredietwaardigheidsbeoordeling sterker 
worden gemaakt dan die voor het 
consumentenkrediet, moeten
kredietbemiddelaars meer precieze 
informatie verstrekken over hun status en 
banden met de kredietgevers om potentiële 
belangenconflicten zichtbaar te maken en 
moeten alle bij het tot stand komen van 
woningkredietovereenkomsten betrokken 
actoren aan een adequate vorm van 
vergunningverlening, registratie en toezicht 
onderworpen zijn.

betrokken actoren aan een adequate vorm 
van vergunningverlening, registratie en 
toezicht onderworpen zijn.

Or. de

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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 
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.

(16) Het toepasselijke juridische kader 
moet consumenten het vertrouwen 
inboezemen dat kredietgevers en 
kredietbemiddelaars rekening houden met 
de rechten en belangen van de consument. 
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 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.

Or. de
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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, 
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.

(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 slotbepalingen
nodig inzake reclame voor woning- en 
hypothecaire kredietovereenkomsten, 
alsook een lijst van gegevens die in tot 
consumenten gerichte advertenties en 
marketingteksten moeten worden vermeld, 
indien daarin rente en kosten worden 
genoemd. Het moet de lidstaten nog steeds 
vrij staan in hun nationale wetgeving 
voorschriften inzake 
informatieverstrekking in te voeren. 
Dergelijke bepalingen moeten rekening 
houden met de specifieke kenmerken van 
woningkredietovereenkomsten.

Or. de

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(22) De consument kan nog aanvullende 
bijstand nodig hebben om uit te maken 
welke kredietovereenkomst in het 

(22) Afgezien van de precontractuele 
informatie waarop de consument recht 
heeft, kan hij nog aanvullende bijstand 
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voorgestelde palet producten voor zijn 
behoeften en financiële situatie het meest 
geschikt is. Kredietgevers, en wanneer de 
transactie via een kredietbemiddelaar 
verloopt, kredietbemiddelaars moeten
dergelijke bijstand verlenen voor de door 
hen aan de consument aangeboden 
kredietproducten. Daarom moet de 
consument op geïndividualiseerde wijze 
toelichting krijgen op de relevante
informatie en de voornaamste kenmerken 
van de voorgestelde producten, zodat hij 
zich rekenschap kan geven van de 
gevolgen die deze voor zijn economische 
situatie kunnen hebben. De lidstaten 
kunnen bepalen op welke wijze en in welke 
mate deze toelichtingen aan de consument 
moeten worden gegeven, gelet op de 
bijzondere omstandigheden waarin het 
krediet wordt aangeboden, de noodzaak 
van hulp aan de consument en de aard van 
afzonderlijke kredietproducten.

nodig hebben om uit te maken welke 
kredietovereenkomst in het palet 
aangeboden producten voor zijn 
behoeften en financiële situatie het meest 
geschikt is. Daarom moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat kredietgevers dergelijke 
bijstand verlenen voor de door hen aan de 
consument aangeboden kredietproducten.
Zo nodig moet de consument persoonlijk 
toelichting krijgen op de relevante
precontractuele informatie en de 
voornaamste kenmerken van de 
voorgestelde producten, zodat hij zich 
rekenschap kan geven van de gevolgen die 
deze voor zijn economische situatie kunnen 
hebben. In voorkomend geval moet deze 
plicht tot hulp aan de consument ook voor 
kredietbemiddelaars gelden. De lidstaten 
kunnen bepalen op welke wijze en in welke 
mate deze toelichtingen aan de consument 
moeten worden gegeven, gelet op de 
bijzondere omstandigheden waarin het 
krediet wordt aangeboden, de noodzaak 
van hulp aan de consument en de aard van 
afzonderlijke kredietproducten.

Or. de

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(23) Om de totstandbrenging en de 
werking van de interne markt te 
bevorderen en de consumenten in de hele 
Unie een hoge mate van bescherming te 
bieden, dient de vergelijkbaarheid van de 
informatie met betrekking tot jaarlijkse 
kostenpercentages in de hele Unie te 
worden gewaarborgd. De totale kosten van 
het krediet voor de consument dienen alle 
kosten te omvatten die de consument in 
verband met de kredietovereenkomst moet 
betalen, uitgezonderd de notariskosten. Zij 
moeten dus de rente, commissielonen, 
belastingen, vergoedingen voor 

(23) Om de totstandbrenging en de 
werking van de interne markt te 
bevorderen en de consumenten in de hele 
Unie een hoge mate van bescherming te 
bieden, dient de vergelijkbaarheid van de 
informatie met betrekking tot jaarlijkse 
kostenpercentages in de hele Unie uniform
te worden gewaarborgd. De totale kosten 
van het krediet voor de consument dienen 
alle kosten te omvatten die de consument 
in verband met de kredietovereenkomst 
moet betalen, uitgezonderd de met de 
kredietbewaking verbonden kosten, zoals 
registratierechten, of notariskosten. Zij 
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kredietbemiddelaars en alle andere 
vergoedingen omvatten, alsook de kosten 
van verzekering of andere nevenproducten, 
wanneer deze verplicht zijn om het krediet 
onder de geadverteerde voorwaarden te 
verkrijgen. Aangezien het jaarlijkse 
kostenpercentage in de precontractuele fase 
slechts aan de hand van een voorbeeld kan 
worden gegeven, moet dit voorbeeld 
representatief zijn. Daarom moet het 
bijvoorbeeld overeenkomen met de 
gemiddelde duur en het totale 
kredietbedrag die voor het soort 
kredietovereenkomst in kwestie worden 
verleend. Omdat het berekenen van een 
jaarlijks kostenpercentage een complexe 
oefening is (bijvoorbeeld voor kredieten op 
basis van variabele rentevoeten of niet-
standaardaflossing) en om te kunnen 
inspelen op productinnovatie, kunnen 
technische regelgevingsnormen worden 
toegepast om de berekeningsmethode van 
het jaarlijkse kostenpercentage te wijzigen 
of nader in te vullen. De in deze richtlijn 
opgenomen definitie van en methode voor 
het berekenen van het jaarlijkse 
kostenpercentage moeten dezelfde zijn als 
die van Richtlijn 2008/48/EG, omwille van 
de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid 
voor de consument. Deze definities en 
methodes kunnen in de toekomst echter 
veranderen indien Richtlijn 2008/48/EG 
later gewijzigd wordt. Het staat de lidstaten 
vrij verbodsbepalingen te handhaven of in 
te voeren voor het eenzijdig wijzigen van 
de debetrentevoet door de kredietgever.

moeten dus de rente, commissielonen, 
belastingen, vergoedingen voor 
kredietbemiddelaars en alle andere 
vergoedingen omvatten, alsook de kosten 
van verzekering of andere nevenproducten, 
wanneer deze verplicht zijn om het krediet 
onder de geadverteerde voorwaarden te 
verkrijgen. Aangezien het jaarlijkse 
kostenpercentage in de precontractuele fase 
slechts aan de hand van een voorbeeld kan 
worden gegeven, moet dit voorbeeld 
representatief zijn. Daarom moet het 
bijvoorbeeld overeenkomen met de 
gemiddelde duur en het totale 
kredietbedrag die voor het soort 
kredietovereenkomst in kwestie worden 
verleend. Omdat het berekenen van een 
jaarlijks kostenpercentage een complexe 
oefening is (bijvoorbeeld voor kredieten op 
basis van variabele rentevoeten of niet-
standaardaflossing) en om te kunnen 
inspelen op productinnovatie, kunnen 
technische regelgevingsnormen worden 
toegepast om de berekeningsmethode van 
het jaarlijkse kostenpercentage te wijzigen 
of nader in te vullen. Omwille van de 
vergelijkbaarheid moet een zo identiek 
mogelijke definitie en methode voor het 
berekenen van het jaarlijkse 
kostenpercentage in deze richtlijn en in 
Richtlijn 2008/48/EG worden nagestreefd. 
De berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage overeenkomstig 
Richtlijn 2008/48/EG bij kredieten met 
een aanvankelijke vaste rentevoet kan bij 
de consument evenwel tot aanzienlijke 
misverstanden leiden. Dat moet worden 
gecorrigeerd. In de toekomst kunnen zich 
nog meer afwijkingen voordoen, als de 
twee richtlijnen gewijzigd worden. Het 
staat de lidstaten vrij verbodsbepalingen te
handhaven of in te voeren voor het 
eenzijdig wijzigen van de debetrentevoet 
door de kredietgever.

Or. de
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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 alleen in 
uitzonderlijke gevallen mag worden 
verstrekt. 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 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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) Voor het uitvoeren van de 
kredietwaardigheidsbeoordeling moeten 
consumenten alle beschikbare relevante 
informatie over hun financiële informatie 
en persoonlijke omstandigheden aan de 
kredietgever of kredietbemiddelaar 
meedelen. In situaties waarin consumenten 
bewust onvolledige of onjuiste informatie 
verstrekken, moeten de lidstaten de 
passende sancties kunnen bepalen.

Or. de
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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 daarover en 
over de informatie uit de geraadpleegde 
gegevensbank inlichten, alsook van 
eventuele andere door Richtlijn 95/46/EG 
voorgeschreven elementen in kennis 
stellen. 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 de consument 
ervan op de hoogte brengen dat dergelijke 
geautomatiseerde besluiten ook 
handmatig herzien kunnen worden 
zonder dat hieruit een verplichting van de 
kredietgever voortvloeit. 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 terzake van strafbare feiten.

Or. de
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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) Voor de consument moet transparant 
zijn wanneer een adviesverlening wordt 
aangeboden als een van het verlenen van 
krediet te onderscheiden dienst. Een 
vergoeding mag alleen gevraagd kunnen 
worden wanneer de consument hiervan en 
van de methode voor het berekenen 
transparant en eenduidig in kennis is 
gesteld. Zij die advies verstrekken, moeten 
algemene normen naleven zodat de 
consument een reeks producten 
aangeboden krijgt die geschikt zijn voor 
zijn behoeften en omstandigheden. Dit
advies moet worden verstrekt op basis van 
een onpartijdige en voldoende brede 
analyse van de beschikbare producten en 
van een nauwgezet onderzoek van de 
financiële situatie, voorkeuren en 
doelstellingen van de consument, waarbij 
het gebaseerd moet zijn op actuele 
informatie en redelijke hypothesen 
betreffende de omstandigheden van de 
consument tijdens de looptijd van de 
lening. Als deze adviesverlening alleen 
betrekking heeft op eigen producten, moet 
de consument hierop gewezen worden. De 
lidstaten mogen verduidelijken hoe in het 
kader van dienstverlening de geschiktheid 
van een bepaald product voor een 
consument moet worden beoordeeld.

Or. de

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 

(32) Het vermogen van een consument om 
zijn krediet vóór het verstrijken van zijn 



PE472.205v01-00 16/60 PA\877227NL.doc

NL

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 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 

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, met inachtneming van 
het beginsel dat de overeengekomen 
perioden met vaste debetrentevoet een 
bindend karakter hebben. De lidstaten 
moeten de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit recht 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 inclusief gederfde rente-inkomsten 
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 
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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.

voorwaarde dat de consument hierbij een 
bijzonder belang heeft. Van een dergelijk 
bijzonder belang kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in geval van echtscheiding of 
werkloosheid. 

Or. de

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(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 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.

Schrappen

Or. de
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(40) Om in te spelen op de ontwikkelingen 
in de markten voor woningkredieten, onder 
meer wat het beschikbare 
productassortiment betreft, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van de inhoud 
van de standaardgegevens die in 
advertenties moeten worden vermeld, van 
de inhoud en het formaat van het Europese 
gestandaardiseerde informatieblad (ESIS), 
van de inhoud van de door de 
kredietbemiddelaars te verstrekken 
informatie, van de formule en de 
hypothesen die worden gehanteerd voor de 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage en van de criteria die in 
aanmerking moeten worden genomen bij 
het beoordelen van de kredietwaardigheid 
van de consument.

(40) Om in te spelen op de ontwikkelingen 
in de markten voor woningkredieten, onder 
meer wat het beschikbare 
productassortiment betreft, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van de inhoud 
en het formaat van het Europese 
gestandaardiseerde informatieblad (ESIS) 
en tot wijziging van de formule en de 
hypothesen die worden gehanteerd voor de 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage.

Or. de

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(41) Om in te spelen op economische 
ontwikkelingen, zoals inflatie, en op 
ontwikkelingen in de markten voor 
woningkredietovereenkomsten, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
door vaststelling van regelgevende 
technische normen het voor 
kredietbemiddelaars geldende 
minimumgeldbedrag van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 

Schrappen
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vergelijkbare garantie te bepalen.

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(43) Het Europees Parlement en de Raad 
dienen na de datum van kennisgeving over 
een termijn van twee maanden te 
beschikken om bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling aan te tekenen. 
Deze termijn dient met betrekking tot 
significante punten van zorg op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
met één maand te kunnen worden 
verlengd. Het Europees Parlement en de 
Raad moeten de andere instellingen ook in 
kennis kunnen stellen van hun voornemen 
geen bezwaar aan te tekenen.

(43) Het Europees Parlement en de Raad 
dienen na de datum van kennisgeving over 
een termijn van drie maanden te 
beschikken om bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling aan te tekenen. 
Deze termijn dient met betrekking tot 
significante punten van zorg op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
met twee maanden te kunnen worden 
verlengd. Het Europees Parlement en de 
Raad moeten de andere instellingen ook in 
kennis kunnen stellen van hun voornemen 
geen bezwaar aan te tekenen.

Or. de

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Deze richtlijn heeft tot doel een kader vast 
te stellen voor bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake 
woningkredietovereenkomsten voor 
consumenten en voor bepaalde aspecten 
van de prudentiële en 
toezichtsvoorschriften voor 
kredietbemiddelaars en kredietgevers.

Deze richtlijn heeft tot doel een kader vast 
te stellen voor bepaalde aspecten van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten en voor 
bepaalde aspecten van de prudentiële en 
toezichtsvoorschriften voor 
kredietbemiddelaars en kredietgevers, 
voorzover het hypothecair krediet of 
woningkredietovereenkomsten voor 
consumenten betreft.

Or. de



PE472.205v01-00 20/60 PA\877227NL.doc

NL

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

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

Or. de

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

b) kredietovereenkomsten die op het 
moment van afsluiting bedoeld zijn voor 
het verkrijgen of het behouden van 
eigendomsrechten op grond of op een 
bestaande of geplande woning;

Or. de

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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.

c) kredietovereenkomsten voor de 
renovatie van een woning waarvan een 
persoon eigenaar of gebruiker 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.

Or. de



PA\877227NL.doc 21/60 PE472.205v01-00

NL

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b bis) kredietovereenkomsten waarbij het 
totale kredietbedrag meer dan 2 miljoen 
euro bedraagt;

Or. de

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b ter) kredietovereenkomsten waarin 
bepalingen zijn opgenomen die voorzien 
in uitstel van betaling voor een periode 
van niet meer dan zes maanden, wanneer 
de debetrentevoet voor het uitstel niet 
hoger is dan de rentevoet van de 
overeenkomst;

Or. de

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b quater) huur- of leasingovereenkomsten 
die geen verplichting tot aankoop van het 
huur- of leasingobject noch in de 
overeenkomst zelf, noch in een 
afzonderlijke overeenkomst inhouden; 
een dergelijke verplichting wordt geacht te 
bestaan indien daartoe eenzijdig door de 
kredietgever wordt besloten;

Or. de
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Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder d), van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b quinquies) kredietovereenkomsten in de 
vorm van een geoorloofde debetstand op 
een rekening;

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder e), van de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b sexies) kredietovereenkomsten zonder 
rente en andere kosten, en 
kredietovereenkomsten waarbij het krediet 
binnen een termijn van drie maanden 
moet worden terugbetaald en slechts 
onbetekenende kosten worden 
aangerekend;

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder f), van de richtlijn consumentenkrediet.
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b septies) kredietovereenkomsten die 
worden gesloten met 
beleggingsondernemingen in de zin van 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 april 2004 betreffende markten 
voor financiële instrumenten of met 
kredietinstellingen in de zin van artikel 4 
van Richtlijn 2006/48/EG waarbij een 
belegger transacties kan verrichten op één 
of meer van de in deel C van bijlage I bij 
Richtlijn 2004/39/EG vermelde 
instrumenten en waarbij de 
beleggingsonderneming of de 
kredietinstelling die het krediet verleent, 
bij deze transactie betrokken is;

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder h), van de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b octies) kredietovereenkomsten die het 
resultaat zijn van een schikking voor de 
rechter of een andere daartoe van 
overheidswege bevoegde instantie;

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder i), van de richtlijn consumentenkrediet.
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b nonies) kredietovereenkomsten die 
voorzien in kosteloos uitstel van betaling 
van een bestaande schuld;

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 2, lid 2, onder j), van de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b decies) 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 rentetarieven.

Or. de

Motivering

Aanmoedigingskredieten zijn bedoeld ter ondersteuning van economische, sociale en 
milieudoelstellingen en worden tegen gunstigere dan op de markt gebruikelijke voorwaarden 
verleend op grond van een wettelijke vastgelegde bepaling. Overeenkomstig artikel 2, lid 2 
terdecies, van de richtlijn consumentenkrediet moeten ze buiten het toepassingsgebied vallen.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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, uitgezonderd de met 
de kredietbewaking verbonden kosten;

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de Richtlijn consumentenkrediet, vgl. ook overweging 11.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

l bis) "totale kredietbedrag": het plafond 
of het totaal van alle bedragen dat op 
grond van een kredietovereenkomst ter 
beschikking wordt gesteld, ongeacht of dit 
aan de consument of aan een derde wordt 
uitbetaald;

Or. de

Motivering

Aangezien het begrip in het voorstel (art. 8, lid 2 quinquies)) wordt gebruikt, moet er een 
definitie worden opgenomen, vgl. ook artikel 3, letter l, van Richtlijn 2008/48/EG.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

r bis) "woning": onroerend goed dat 
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overwegend voor woondoeleinden 
bestemd is;

Or. de

Motivering

Aangezien het begrip in het voorstel wordt gebruikt, moet er een definitie worden opgenomen.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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.

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. Indien de 
lidstaten bepalingen van deze richtlijn 
omzetten in voorschriften die volgens hun 
nationale recht niet aan controle door 
autoriteiten zijn onderworpen, kunnen 
deze lidstaten ervan afzien hiertoe 
autoriteiten aan te wijzen dan wel de 
aangewezen autoriteiten bevoegdheden in 
deze zin toe te kennen.

Or. 

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 

Indien er autoriteiten moeten worden 
benoemd en aan deze bevoegdheden 
moeten worden toegekend, dragen de 
lidstaten 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 
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Bankautoriteit). Verordening (EU) 1093/2010.

In afwijking hiervan kunnen de lidstaten 
ook autoriteiten aanwijzen die niet tot de 
bevoegde autoriteiten behoren die worden 
genoemd in artikel 4, lid 2, van de 
verordening, mits de lidstaat in kwestie 
waarborgt dat de voor de uitvoering van 
de artikelen 18, 19, 20 en 21 van deze 
richtlijn geldende bepalingen van de 
verordening van toepassing zijn op deze 
autoriteiten.

Or. de

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

2. Indien meer dan één autoriteit op het 
grondgebied van een lidstaat bevoegd is, 
draagt deze er zorg voor dat deze 
autoriteiten nauw met elkaar samenwerken 
zodat zij zich op doeltreffende wijze van 
hun respectieve taken kunnen kwijten.

2. Indien meer dan één autoriteit op het 
grondgebied van een lidstaat bevoegd is, 
draagt deze er zorg voor dat deze 
autoriteiten nauw met elkaar samenwerken.

Or. de

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 en ook rekening houden met de 
rechten en belangen van de consument 
wanneer zij krediet en in voorkomend 
geval nevendiensten aan consumenten 
verlenen, of hiervoor bemiddeling of 
advies verstrekken.

Or. de



PE472.205v01-00 28/60 PA\877227NL.doc

NL

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 niet in de weg staan.

Or. de

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. de

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Deze verplichting is niet van toepassing 
wanneer de nationale wetgeving 
voorschrijft dat in reclame voor 
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kredietovereenkomsten in plaats van een 
rentevoet of cijfers betreffende kosten van 
het krediet voor de consument in de zin 
van alinea 1, het jaarlijkse 
kostenpercentage moet worden vermeld.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 4, lid 1, van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

2. In de standaardinformatie wordt aan de 
hand van een representatief voorbeeld op 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
het volgende aangegeven:

2. In de standaardinformatie worden aan de 
hand van een representatief voorbeeld op 
duidelijke, beknopte en opvallende wijze 
de volgende elementen genoemd:

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 4, lid 2m van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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;

Or. de

Motivering

Te uitgebreid voor reclame.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

f) de duur van de kredietovereenkomst; f) in voorkomend geval, de duur van de 
kredietovereenkomst;

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 4, lid 2, onder d), van de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

g) het bedrag van de periodieke betalingen; g) in voorkomend geval, het bedrag van de 
periodieke betalingen;

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 4, lid 2, onder f), van de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

h) het totale door de consument te betalen 
bedrag;

Schrappen

Or. de
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. de

Motivering

Te uitgebreid voor reclame. Bovendien strookt dit niet met het beeld van een mondige 
consument.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. de
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Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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.

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

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 5, lid 1, van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

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

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 8, lid 2, en artikel 5, lid 1, onder g), van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

k) gegevens over informatiebronnen 
betreffende de fiscale aftrekbaarheid van 
de rente op kredietovereenkomsten of 

Schrappen
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andere steunmaatregelen van de overheid.

Or. de

Motivering

De verplichting om deze informatie te verstrekken is in tegenspraak met het beeld van de 
mondige consument en kan bovendien een obstakel opwerpen voor de interne markt. Voorts 
wordt hiermee de tekst afgestemd op de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

k bis) Bij een kredietovereenkomst 
waarbij de betalingen door de consument 
niet tot een directe overeenkomstige 
aflossing van het totale kredietbedrag 
leiden, maar dienen om, gedurende de 
periodes en onder de voorwaarden die in 
de kredietovereenkomst of in een 
nevenovereenkomst zijn vastgesteld, 
kapitaal op te bouwen, bevat de ingevolge 
lid 2 te verstrekken precontractuele 
informatie een duidelijke en beknopte 
vermelding dat dergelijke 
kredietovereenkomsten niet voorzien in 
een garantie tot terugbetaling van het 
totale uit hoofde van de 
kredietovereenkomst opgenomen 
kredietbedrag, tenzij die garantie wordt 
gegeven.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 5, lid 5, van de Richtlijn consumentenkrediet.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. Geruime tijd voordat de consument 
door een kredietovereenkomst of een 
aanbod wordt gebonden, verstrekt de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar, nadat de consument 
overeenkomstig artikel 14 de nodige 
informatie over zijn behoeften, financiële 
situatie en voorkeuren heeft verstrekt, op 
basis van de door de kredietgever 
aangeboden kredietvoorwaarden en, in 
voorkomend geval, de door de consument 
kenbaar gemaakte voorkeur en verstrekte 
informatie de geïndividualiseerde 
informatie die de consument nodig heeft
om verschillende producten onderling te 
vergelijken en een geïnformeerd besluit te 
nemen over het al dan niet sluiten van een 
kredietovereenkomst. Deze informatie 
wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager, verstrekt door middel 
van het in bijlage II beschreven Europees 
gestandaardiseerd informatieblad ("ESIS").

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.
Wanneer de kredietgever en, in
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
het ESIS heeft verstrekt, worden zij geacht 
te hebben voldaan aan de in artikel 3 van 
Richtlijn 2002/65/EG vastgestelde 

Wanneer de kredietgever en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
het ESIS heeft verstrekt, worden zij geacht 
te hebben voldaan aan de in artikel 3 van 
Richtlijn 2002/65/EG vastgestelde 
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voorschriften inzake 
informatieverstrekking aan de consument 
vóór het sluiten van een overeenkomst op 
afstand.

voorschriften inzake 
informatieverstrekking aan de consument 
vóór het sluiten van een overeenkomst op 
afstand.

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.

De lidstaten kunnen bepalen dat aan de 
consument aanvullende informatie moet 
worden verstrekt. Die informatie verstrekt 
de kredietgever of, in voorkomend geval, 
de kredietbemiddelaar samen met 
eventuele vrijwillig verstrekte aanvullende 
informatie aan de consument in een 
afzonderlijk document, dat aan het ESIS 
kan worden gehecht.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt de tekst afgestemd op de Richtlijn consumentenkrediet. Overigens kan het door 
grote nationale verschillen noodzakelijk zijn om voor de bescherming van de consument 
verschillende informatie te verstrekken.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 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. de
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Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

a) wijzigingen van de lijst van de in lid 1 
van dit artikel vastgestelde 
standaardgegevens;

Schrappen

Or. de

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

b) het verwijderen van in bijlage II 
vastgestelde gegevens;

Schrappen

Or. de

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

c) aanvullingen op de lijst van in bijlage 
II vastgestelde gegevens;

Schrappen

Or. de

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
voorkomend geval de vergoeding die de 
consument aan de kredietbemiddelaar 
dient te betalen voor zijn dienstverlening 
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door de kredietbemiddelaar wordt 
meegedeeld aan de kredietgever, ten einde 
het jaarlijkse kostenpercentage te kunnen 
berekenen.

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 21, onder c), van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. de

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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
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Or. de

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 zien erop toe dat de 
kredietgevers en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaars de consument een 
passende toelichting verstrekken om hem
in staat te stellen te beoordelen of de 
voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn 
behoeften en financiële situatie 
beantwoordt, zo nodig door de te 
verstrekken precontractuele informatie en 
de uit het ESIS voortvloeiende informatie, 
de voornaamste kenmerken van de 
voorgestelde producten en de specifieke 
gevolgen hiervan voor de consument toe 
te lichten, met inbegrip van de gevolgen 
indien de consument niet betaalt. De 
lidstaten kunnen de wijze waarop en de 
mate waarin dergelijke bijstand wordt 
verleend, alsmede de vraag door wie de 
bijstand wordt verleend, aanpassen aan de 
specifieke omstandigheden waarin de 
overeenkomst wordt aangeboden, de 
persoon aan wie zij wordt aangeboden, en 
het soort krediet dat wordt aangeboden.

Deze adequate toelichtingen houden 
onder meer in dat toelichting wordt 
gegeven bij de informatie en termen die 
voorkomen in de overeenkomstig de 
artikelen 9 en 10 te verstrekken 
precontractuele informatie en bij de 
gevolgen die het sluiten van de 
kredietovereenkomst voor de consument 
kan hebben, onder meer wanneer hij niet 
betaalt.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt de tekst afgestemd op de Richtlijn consumentenkrediet.



PA\877227NL.doc 39/60 PE472.205v01-00

NL

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 van het 
krediet voor de consument bepaald met 
uitzondering van de kosten die hij moet 
betalen wegens niet-naleving van in de 
kredietovereenkomst opgenomen 
verplichtingen.

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.

De kosten voor het beheer van een 
rekening waarop zowel betalingen als 
kredietopnemingen worden geboekt, de 
kosten voor het gebruik van een 
betaalmiddel waarmee zowel betalingen 
op deze rekening als kredietopnemingen 
kunnen worden verricht, en de overige 
kosten voor betalingsverrichtingen 
worden in de totale kosten van het krediet 
voor de consument meegerekend, tenzij de 
opening van de rekening facultatief is en 
de kosten voor de rekening duidelijk en 
afzonderlijk in de kredietovereenkomst of 
een andere met de consument gesloten 
overeenkomst zijn vastgesteld.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 19, lid 2, van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 

 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 
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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.

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 voor de eerste periode een vaste 
debetrentevoet is overeengekomen, moet 
in ieder geval worden uitgegaan van de 
debetrentevoet die aanvankelijk als 
zodanig werd vastgesteld. 

Or. de

Motivering

De huidige berekeningsmethode overeenkomstig Richtlijn 2008/48/EG kan leiden tot grote 
misverstanden bij de consument. Eventueel moet Richtlijn 2008/48/EG worden aangepast.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 formule en de 
hypothesen te wijzigen die worden
gehanteerd voor de in bijlage I vastgestelde 
berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage.

5. Aan de Commissie worden 
overeenkomstig artikel 26 bevoegdheden 
gedelegeerd om de formule te wijzigen die 
wordt gehanteerd voor de in bijlage I 
vastgestelde berekening van het jaarlijkse 
kostenpercentage

Wanneer de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wijzigt 
zij indien nodig de in bijlage I vastgestelde 
formule of hypothesen, met name 
wanneer de in dit artikel en in bijlage I 
genoemde hypothesen niet voldoende zijn 
om het jaarlijkse kostenpercentage op 
uniforme wijze te berekenen of niet meer 
aangepast zijn aan de commerciële 
marktsituatie.

Wanneer de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen vaststelt, wijzigt 
zij indien nodig de in bijlage I vastgestelde 
formule. 

Or. de
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 zorgen ervoor dat de 
kredietgever de kredietwaardigheid van de 
consument voor het sluiten van de 
kredietovereenkomst beoordeelt op basis 
van toereikende informatie die, in 
voorkomend geval, is verkregen van de 
consument en, waar nodig, op basis van
een raadpleging van het desbetreffende 
gegevensbestand. 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. de

Motivering

Er is geen dwingende reden om hier van de bepalingen van de Richtlijn consumentenkrediet af te 
wijken, temeer daar er op dit gebied andere instrumenten voorhanden zijn, zoals de Richtlijn 
kapitaalvereisten (2006/0049/EG) en de Richtlijn betreffende de toegang tot en de uitoefening 
van de werkzaamheden van kredietinstellingen (2006/0048/EG).

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

a) wanneer uit de a) wanneer uit de 
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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;

kredietwaardigheidsbeoordeling van de 
consument blijkt dat hij niet in staat zal 
zijn de aan het krediet verbonden 
verplichtingen na te leven, maar het 
krediet toch wordt verstrekt, de 
kredietgever dit alsmede de redenen 
hiertoe op schrift stelt; 

Or. de

Motivering

Een wettelijk verbod om een overeenkomst te sluiten voert te ver.

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 
onmiddellijk en kosteloos in kennis stelt 
van de verwerping;

Or. de

Motivering

Er is geen verplichting tot het verstrekken van krediet, dus zou er ook geen verplichting moeten 
bestaan om de consument te informeren over de redenen voor de verwerping. Bekendmaking van 
de redenen tot verwerping kan bovendien frauduleus handelen om krediet te verkrijgen in de 
hand werken.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

d) wanneer de kredietaanvraag wordt 
verworpen op grond van gegevens of het 
niet-voorkomen daarvan in een 
geraadpleegde gegevensbank, de 
kredietgever de consument onmiddellijk en 
kosteloos in kennis stelt van de naam van 
de gegevensbank en van de beheerder 

d) indien de afwijzing van de 
kredietaanvraag gebaseerd is op de 
raadpleging van een gegevensbestand, de 
kredietgever de consument onverwijld en 
kosteloos in kennis stelt van het resultaat 
van deze raadpleging en van de 
inlichtingen die in het geraadpleegde 
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ervan, alsook van zijn toegangsrecht en 
indien nodig zijn recht om zijn gegevens 
in die gegevensbank te rectificeren;

gegevensbestand zijn opgenomen;

Or. de

Motivering

Hiermee wordt de tekst afgestemd op de richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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;

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;

Or. de

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

f) de consument wordt gewezen op de 
mogelijkheid van een handmatige 
herziening indien een kredietaanvraag 
wordt verworpen; dit behelst geen 
verplichting voor de kredietgever om een 
dergelijke herziening uit te voeren.

Or. de

Motivering
De consument moet niet alleen de gelegenheid hebben om herziening te verzoeken, maar moet 
ook op die mogelijkheid worden gewezen. Er bestaat geen verplichting voor de kredietgever om 
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een dergelijke herziening uit te voeren. Deze kan bij mededinging ontstaan.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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

Schrappen
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te wijzigen en om ervoor te zorgen dat de 
kredietproducten niet ongeschikt zijn voor 
de consument, zoals vastgesteld in lid 4 
van dit artikel.

Or. de

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. Kredietgevers of kredietbemiddelaars 
delen de consument op tijd mee welke 
informatie, met inbegrip van 
onafhankelijk verifieerbare 
bewijsstukken, binnen welke termijn de 
consument moet verstrekken, opdat de 
kredietgever de noodzakelijke beoordeling 
van zijn kredietwaardigheid kan maken 
en kan besluiten of hij het krediet al of 
niet zal verlenen.

Or. de

Motivering

Hiermee wordt de tekst afgestemd op de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 

Schrappen
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bewijsstukken, de consument moet 
verstrekken. De lidstaten zorgen er ook 
voor dat kredietgevers vermelden binnen 
welke termijn de consumenten dergelijke 
informatie precies moeten verstrekken.
De lidstaten dragen er zorg voor dat 
wanneer de consument de voor een 
kredietwaardigheidsbeoordeling vereiste 
informatie niet verstrekt, de kredietgever 
of kredietbemiddelaar de consument 
waarschuwt dat hij niet in staat is een 
kredietwaardigheidsbeoordeling uit te 
voeren en dat het krediet daarom niet kan 
worden toegekend. Deze waarschuwing 
mag in gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt.

Or. de

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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. de
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Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 "adviesverlening" een van het 
verlenen van krediet te onderscheiden 
dienst. Van een specifieke vergoeding 
voor dienstverlening kan alleen gebruik 
worden gemaakt als de verplichting tot 
betaling van een vergoeding en de 
berekening daarvan aan de consument
wordt meegedeeld.

Or. de

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 beschikbare 
kredietovereenkomsten in overweging 
nemen zodat de meest geschikte 
kredietovereenkomsten voor de behoeften, 
financiële situatie en persoonlijke 
omstandigheden van de consumenten 
kunnen worden aanbevolen, waarbij zij de 
consument ervan in kennis stellen als zij 
in voorkomend geval uitsluitend hun 
eigen productassortiment in aanmerking 
nemen;

Or. de

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 

2. De lidstaten mogen bepalen dat de 
uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht 
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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.

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, 
inclusief renteverlies, 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.

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

Indien een lidstaat dergelijke voorwaarden 
vaststelt, mag de uitoefening van het in lid 
1 bedoelde recht van de consument niet al 
te moeilijk of te belastend worden als 
gevolg van voorwaarden die verder reiken 
dan de hiervoor beschreven bepalingen.

Or. de

Motivering

Dit neemt juridische onduidelijkheden weg. Voorts is het op zijn plaats de nationale wetgevers 
vertrouwen te schenken.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

3. Aan de Commissie worden 
bevoegdheden gedelegeerd om 
regelgevende technische normen vast te 
stellen en indien nodig te wijzigen tot 
bepaling van het minimumgeldbedrag van 
de in lid 1, onder b), bedoelde 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 

Schrappen
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vergelijkbare garantie.
De in de eerste alinea bedoelde 
regelgevende technische normen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010.
De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
regelgevende technische normen tot 
bepaling van het minimumgeldbedrag van 
de in lid 1, onder b), bedoelde 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 
vergelijkbare garantie, die [binnen zes 
maanden na de aanneming van het 
voorstel] aan de Commissie worden 
voorgelegd. De eerste maal [4 jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] en 
daarna om de twee jaar evalueert de EBA 
de technische regelgevingsnormen en, 
indien nodig, ontwikkelt zij ontwerpen 
van technische regelgevingsnormen tot 
wijziging van het minimumgeldbedrag 
van de in lid 1, onder b), bedoelde 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 
vergelijkbare garantie, die aan de 
Commissie worden voorgelegd.

Or. de

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

1. Onverminderd de voor de intrekking 
van de vergunning geldende procedures 
en onverminderd het recht van de
lidstaten tot het opleggen van 
strafrechtelijke sancties dragen de 
lidstaten er zorg voor dat overeenkomstig 
hun nationale wetgeving passende 
administratieve maatregelen of 
administratieve sancties kunnen worden 
opgelegd aan de verantwoordelijke 
personen indien de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen niet 
worden nageleefd. De lidstaten zien erop 

De lidstaten stellen voor inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde
nationale bepalingen sancties vast en 
treffen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.
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toe dat deze maatregelen doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

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.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 23 van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bevoegde autoriteit iedere maatregel of 
sanctie die wordt opgelegd voor schending 
van de ter uitvoerlegging van deze 
richtlijn aangenomen bepalingen, 
openbaar maakt, tenzij deze 
openbaarmaking de financiële markten 
ernstig in gevaar zou brengen of 
onevenredige schade zou toebrengen aan 
de betrokken partijen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 23 van de Richtlijn consumentenkrediet. Deze maatregelen of sancties mogen niet 
bedoeld zijn om iemand aan de schandpaal te nagelen.
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Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 
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.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
adequate en doelmatige procedures
worden ingesteld voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
consumentengeschillen betreffende 
kredietovereenkomsten. Eventueel kan 
daartoe een beroep worden gedaan op
bestaande instanties.

Or. de

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
deze instanties actief samenwerken bij de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen.

2. De lidstaten sporen die instanties ertoe 
aan samen te werken om ook
grensoverschrijdende geschillen over 
kredietovereenkomsten op te lossen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 24 van de Richtlijn consumentenkrediet.
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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 bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

2. Zodra zij een gedelegeerde handeling 
vaststelt, stelt de Commissie daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.

2. De Commissie wordt voor onbepaalde 
duur de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
als bedoeld in artikel 9, lid 3, onder d) en 
e) en artikel 12, lid 5 vanaf*.

3. De aan de Commissie verleende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 27 en 28.

3. De delegatie van bevoegdheid als 
bedoeld in artikel 9, lid 3, onder d) en e), 
en artikel 12, lid 5 kan te allen tijde door 
het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de 
dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een later daarin genoemde datum. 
Het laat de geldigheid van de reeds van 
kracht zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.
3 bis. Zodra zij een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt de Commissie 
daar tegelijkertijd het Europees 
Parlement en de Raad van in kennis.
3 ter. Een overeenkomstig artikel 9, lid 3, 
onder d) en e), en artikel 12, lid 5 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking als het Europees 
Parlement of de Raad daartegen binnen 
drie maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad geen bezwaar hebben gemaakt, 
of wanneer zowel het Europees Parlement 
als de Raad voor het verstrijken van deze 
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termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij daartegen geen bezwaar zullen 
maken. Deze termijn wordt op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
met twee maanden verlengd.
_______________
 Datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Artikel 27 Schrappen
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

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.
2. De instelling die een interne procedure 
heeft ingeleid om te besluiten of de 
delegatie van bevoegdheden moet worden 
ingetrokken, stelt de andere wetgever en 
de Commissie daarvan in kennis uiterlijk 
een maand voor het definitieve besluit 
wordt genomen, met vermelding van de 
gedelegeerde bevoegdheden die zouden 
kunnen worden ingetrokken en de 
redenen van de intrekking.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. de
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Motivering

Aanpassing aan de uitgevoerde schrappingen.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Artikel 28 Schrappen
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen twee maanden na de 
datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen de gedelegeerde 
handeling. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad wordt deze termijn 
met één maand verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van de in lid 1 
bedoelde termijn noch het Europees 
Parlement noch de Raad bezwaar heeft 
aangetekend tegen de gedelegeerde 
handeling, wordt deze bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
en treedt zij in werking op de in die 
handeling bepaalde datum. Indien zowel 
het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij niet 
voornemens zijn bezwaar aan te tekenen, 
mag de gedelegeerde handeling vóór het 
verstrijken van deze termijn in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
worden bekendgemaakt en in werking 
treden.
3. Indien hetzij het Europees Parlement, 
hetzij de Raad binnen de in lid 1 bedoelde 
termijn bezwaar aantekent tegen een 
vastgestelde gedelegeerde handeling, 
treedt deze niet in werking. De instelling 
die bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, geeft aan 
waarom zij dit doet.

Or. de
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Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Dwingend karakter van deze richtlijn Harmonisatie en dwingend karakter van 
de richtlijn

Or. de

Motivering

Vgl. artikel 22 van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

-1. Voorzover deze richtlijn 
geharmoniseerde bepalingen bevat, 
mogen de lidstaten geen bepalingen 
handhaven of invoeren in hun nationale 
wetgeving die afwijken van die welke in 
deze richtlijn zijn vastgesteld.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan de Richtlijn consumentenkrediet. 

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
consument de bescherming van deze 
richtlijn niet wordt ontzegd doordat het 
recht van een derde land wordt gekozen als 
op de kredietovereenkomst toepasselijk 

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te bewerkstelligen dat, 
indien de kredietovereenkomst een nauwe 
band heeft met het grondgebied van een of 
meer lidstaten, de consument de 
bescherming van deze richtlijn niet wordt 
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recht. ontzegd doordat het recht van een derde 
land wordt gekozen als op de 
kredietovereenkomst toepasselijk recht, 
wanneer er een nauwe band bestaat 
tussen de overeenkomst en het 
grondgebied van een of meer lidstaten.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 22, lid 4 van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Artikel 30 bis
Overgangsmaatregelen

De op de datum van inwerkingtreding van 
de nationale uitvoeringsmaatregelen 
bestaande kredietovereenkomsten vallen 
buiten deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan artikel 30 van de Richtlijn consumentenkrediet.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – sectie II – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

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, 

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, 
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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.

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, maar niet lager dan het peil 
van de vaste debetrentevoet, als op het 
ogenblik van de berekening van het 
jaarlijkse kostenpercentage, op basis van 
de waarde van de overeengekomen 
indicator op dat ogenblik. 

Or. de

Motivering

Aanpassing aan voorgestelde wijzigingen.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – formulier ESIS-model – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

3. Rentevoet 3. Rentevoet

Het JKP vertegenwoordigt de totale kosten 
van het krediet, uitgedrukt als jaarlijks 
percentage. Aan de hand van het JKP kunt 
u verschillende aanbiedingen beter met 
elkaar vergelijken. Het JKP voor uw 
krediet is [JKP]. Dit omvat:

Het JKP vertegenwoordigt de totale kosten 
van het krediet, uitgedrukt als jaarlijks 
percentage. Aan de hand van het JKP kunt 
u verschillende aanbiedingen beter met 
elkaar vergelijken. Het JKP voor uw 
krediet is [JKP]. Dit omvat:

Rentevoet [waarde in percentage] Debetrentevoet [waarde in percentage]
[Andere onderdelen van het JKP] [Andere onderdelen van het JKP]

Or. de

Amendement 95

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

8. Vervroegde aflossing 8. Vervroegde aflossing

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

(In voorkomend geval) U kunt dit krediet 
niet vervroegd aflossen.
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(In voorkomend geval) U kunt dit krediet 
vervroegd aflossen, hetzij volledig, hetzij 
gedeeltelijk.

(In voorkomend geval) U kunt dit krediet 
vervroegd aflossen, hetzij volledig, hetzij 
gedeeltelijk.

(In voorkomend geval) [Voorwaarden] (In voorkomend geval) [Voorwaarden]

[Procedure] [Procedure]
(In voorkomend geval) Uitstapvergoeding: (In voorkomend geval) Vergoeding:
(In voorkomend geval) Indien u besluit dit 
krediet vervroegd af te lossen, gelieve dan 
contact met ons op te nemen om te weten 
hoeveel de uitstapvergoeding op dat 
ogenblik bedraagt.

(In voorkomend geval) Indien u besluit dit 
krediet vervroegd af te lossen, gelieve dan 
contact met ons op te nemen om te weten 
hoeveel de vergoeding voor ontstane 
kosten en renteverlies op dat ogenblik 
bedraagt.

Or. de

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – formulier ESIS-model – punt 14 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(In voorkomend geval) De rentevoet voor 
dit krediet blijft niet tijdens de hele duur 
van het krediet gelijk.

(In voorkomend geval) De rentevoet voor 
dit krediet blijft niet tijdens de hele duur 
van het krediet gelijk. Deze kan na afloop 
van de vasterenteperiode aanzienlijk 
stijgen.

Or. de

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – formulier ESIS-model – punt 14 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

U zult ook andere belastingen en kosten (in 
voorkomend geval), bv. notariskosten 
moeten betalen.

U zult ook andere belastingen en kosten die 
aan de zekerheidsstelling verbonden zijn
(in voorkomend geval), bv. 
registratierechten, notariskosten moeten 
betalen.

Or. de
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Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – formulier ESIS-model – punt 14 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(In voorkomend geval) Uw woning kan in 
beslag worden genomen als u uw 
betalingen niet tijdig uitvoert.

Schrappen

Or. de

Motivering

Aanpassing aan voorgestelde wijzigingen.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A – formulier ESIS-model – punt 14 – streepje 8 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

Wanneer betalingen niet tot een directe 
overeenkomstige aflossing van het totale 
kredietbedrag leiden, maar dienen om 
kapitaal op te bouwen, moet erop worden 
gewezen dat de kredietovereenkomst of
nevenovereenkomst niet voorziet in een 
garantie tot terugbetaling van het totale 
uit hoofde van de kredietovereenkomst 
opgenomen kredietbedrag, tenzij die 
garantie wordt gegeven.

Or. de

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – sectie 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(1) Naast de rentevoet worden alle andere 
kosten vermeld die in het JKP zijn 
opgenomen (naam en gelijkwaardigheid, in 
procent uitgedrukt). Wanneer het niet 
mogelijk of niet zinvol is voor elk van deze 

(1) Naast de debetrentevoet worden alle 
andere kosten vermeld die in het JKP zijn 
opgenomen (naam en gelijkwaardigheid, in 
procent uitgedrukt). Wanneer het niet 
mogelijk of niet zinvol is voor elk van deze 
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kosten een percentage te vermelden, geeft 
de kredietgever een totaal percentage.

kosten een percentage te vermelden, geeft 
de kredietgever een totaal percentage. 
Indien voor de eerste periode een vaste 
debetrentevoet is overeengekomen die aan 
het eind van deze periode wordt aangepast 
volgens een overeengekomen indicator, 
moet er nadrukkelijk op gewezen worden 
dat de debetrentevoet en het jaarlijks 
kostenpercentage in voorkomend geval 
fors boven de vaste debetrentevoet en de 
oorspronkelijke effectieve rentevoet 
kunnen uitstijgen.

Or. de

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – sectie 8 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement van het Parlement

(2) Wanneer bij vervroegde aflossing een 
uitstapvergoeding wordt toegepast, 
attendeert de kredietgever de kredietnemer 
hierop en vermeldt hij het bedrag hiervan. 
Wanneer het bedrag van de 
uitstapvergoeding van verschillende 
factoren zou afhangen, zoals het afgeloste 
bedrag of de op het ogenblik van de 
vervroegde aflossing geldende rentevoet, 
geeft de kredietgever aan op welke manier 
de uitstapvergoeding zal worden berekend. 
De kredietgever geeft in dat geval ten 
minste twee illustratieve voorbeelden om 
de kredietnemer duidelijk te maken 
hoeveel de uitstapvergoeding in 
verschillende mogelijke scenario's zou 
bedragen.

(2) Wanneer bij vervroegde aflossing een 
vergoeding wordt toegepast, attendeert de 
kredietgever de kredietnemer hierop en 
vermeldt hij het bedrag hiervan. Wanneer 
het bedrag van de vergoeding van 
verschillende factoren zou afhangen, zoals 
het afgeloste bedrag of de op het ogenblik 
van de vervroegde aflossing geldende 
rentevoet, geeft de kredietgever aan op 
welke manier de vergoeding zal worden 
berekend. De kredietgever geeft in dat 
geval ten minste twee illustratieve 
voorbeelden om de kredietnemer duidelijk 
te maken hoeveel de vergoeding in 
verschillende mogelijke scenario's zou 
bedragen.

Or. de

Motivering

Aanpassing aan voorgestelde wijzigingen.


