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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor 
consumenten
(2012/2037(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat openstelling van de nationale markten voor de belangrijke economische 
sector van het consumentenkrediet, versterking van de mededinging en verbetering van de 
interne markt een politieke taak is van de EU en in het belang is van de consumenten en 
de kredietverleners;

B. overwegende dat met de consumentenkrediet-richtlijn, die voorziet in een gerichte en 
alomvattende harmonisering in 5 onderdelen, met geringe speelruimte voor de lidstaten, 
die dan hoofdzakelijk nog de verschillende manieren van omzetting betreft, een 
gemeenschappelijk Europees kader voor de bescherming van de consument tot stand is 
gebracht;

C. overwegende dat juridische en feitelijke belemmeringen niettemin blijven bestaan;

D. overwegende dat de omzetting van de consumentenkrediet-richtlijn wegens de korte 
omzettingstermijn en de talloze omvangrijke wetswijzigingen die binnen dat tijdsbestek 
moesten worden aangebracht, niet in alle lidstaten tijdig of deels niet geheel correct is 
verlopen;

E. overwegende dat de grensoverschrijdende opname van consumentenkredieten volgens de 
uitgevoerde enquêtes sinds de inwerkingtreding van de richtlijn niet is toegenomen, 
hetgeen wellicht mede toe te schrijven is aan de massieve problemen in de financiële 
sector;

F. overwegende dat de Commissie ingevolge artikel 27 van de richtlijn in mei 2013 een 
eerste toetsing van bepaalde aspecten moet uitvoeren, en dat zij daartoe reeds een studie in 
opdracht heeft gegeven;

G. overwegende dat het Europees Parlement er veel belang aan hecht van de tussentijdse 
resultaten van de toetsing op de hoogte te worden gehouden en de gelegenheid te krijgen 
zijn standpunt kenbaar te maken;

1. noemt het verheugend dat de Commissie ter voorbereiding van haar toetsing reeds een 
studie over de uitwerking op de interne markt en de consumentenbescherming laat 
uitvoeren, om de grensoverschrijdende betekenis te onderzoeken; betuigt zijn respect voor 
het vele werk dat de Commissie, de nationale wetgevers en de kredietinstellingen hebben 
verricht;

2. wijst erop dat verbetering van de grensoverschrijdende consumentenkredietmarkt de 
interne markt ten goede komt en in zoverre een Europese meerwaarde kan opleveren;

3. neemt er nota van dat het volume van de grensoverschrijdende opnamen van 
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consumentenkredieten minder dan 2% van de markt vertegenwoordigt, en dat ongeveer 
20% van die kredieten online wordt opgenomen;

4. is van mening dat de voorschriften inzake de precontractuele informatie, de in artikel 5, 
lid 6, bedoelde toelichting, en de kredietwaardigheidsbeoordeling ingevolge artikel 8 
afdoende waarborgen bieden om de risico's van kredieten in buitenlandse valuta binnen de 
perken te houden;

5. wijst erop dat systematische risico's op de financiële markt ook met toezichtswetgeving 
kunnen worden tegengegaan en dat de consumentenkredietrichtlijn op dit punt niet hoeft 
te worden gewijzigd;

6. is tevreden over de in september 2011 door de Commissie uitgevoerde controleoperatie 
"SWEEP", waarbij werd geconstateerd dat in 70% van de gecontroleerde websites van 
financiële instellingen sprake was van reclame met onvolledige informatie, 
productaanbiedingen waaraan belangrijke gegevens ontbraken, en misleidende 
kostenberekeningen, en roept de Commissie en de lidstaten op de juiste maatregelen te 
nemen om een en ander te corrigeren;

7. constateert dat sommige lidstaten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het 
toepassingsgebied van de richtlijn tot ook andere financiële producten uit te breiden 
zonder dat dit tot tegenstrijdigheden schijnt te hebben geleid;

8. onderstreept dat wettelijke voorschriften afgestemd moeten zijn op het normale geval, de 
doorsnee consument en de doorsnee ondernemer, en niet op het incidentele geval van 
misbruik;

9. stelt vast dat een veelheid van regels niet automatisch een hogere 
consumentenbescherming oplevert en dat juist de onervaren consument door een 
overvloed aan informatie eerder in verwarring wordt gebracht dan adequaat voorgelicht;

10. is van oordeel dat nader moet worden gekeken naar de problemen die zich kunnen 
voordoen bij gebruikmaking van het recht van herroeping in geval van verbonden 
overeenkomsten;

11. is van mening dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de ingewikkelde 
regelingen rond vervroegde aflossing;

12. constateert dat verbetering nodig is waar het gaat om de uitlegging van wat een 
"representatief voorbeeld" is;

13. onderstreept dat een uniforme berekening van het jaarlijkse kostenpercentage 
gewaarborgd moet worden, onduidelijkheden moeten worden weggenomen, en voor 
samenhang met alle andere rechtsinstrumenten gezorgd moet worden;

14. bepleit dat in de toekomst voor een richtlijn die dergelijke omvangrijke wijzigingen met 
zich brengt, een omzettingstermijn van 3 in plaats van 2 jaar wordt aangehouden;

15. pleit ervoor dat de Commissie nagaat in hoeverre het niveau van 
consumentenbescherming gewaarborgd kan blijven bij de steeds veelvuldiger aangeboden 
sms-kredieten;

16. beklemtoont dat er op dit moment geen aanleiding bestaat tot herziening van de richtlijn, 
maar dat er in de eerste plaats voor moet worden gezorgd dat de richtlijn correct wordt 
omgezet;
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17. is van mening dat als de richtlijn eenmaal volledig en correct is omgezet en wordt 
toegepast, de werkelijke en praktische effecten ervan moeten worden afgewacht en 
geëvalueerd, en dat de Commissie vervolgens het Europees Parlement moet laten weten of 
en in hoeverre zij wijziging nodig acht;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De consumentenkredietrichtlijn dient twee oogmerken: een hoog niveau van 
consumentenbescherming en bevordering van de grensoverschrijdende interne markt voor 
consumentenkrediet.

Zonder twijfel heeft de volledige harmonisering van enkele wezenlijke onderdelen van de 
kredietwetgeving een duidelijke verhoging van het beschermingsniveau voor de consument in 
Europa gebracht. Van een toename in de grensoverschrijdende opnamen van 
consumentenkrediet schijnt echter slechts in geringe mate sprake te zijn. Dat laat zich wellicht 
verklaren doordat slechts zeer weinig financiële instellingen over de grens heen 
consumentenkrediet aanbieden, en doordat de markt in het algemeen de laatste jaren door de 
financiële crisis is teruggelopen.

Bovendien zijn de belemmeringen voor opname van grensoverschrijdende opname van 
consumentenkrediet veeleer toe te schrijven aan taalproblemen of het gemis van persoonlijk 
contact met de financiële instelling dan aan juridische oorzaken.

De afzonderlijke knelpunten die bij de toetsing aan de orde kwamen:

1. Omzettingstermijn:

De richtlijn werd door sommige lidstaten geheel of gedeeltelijk te laat omgezet. De 
belangrijkste oorzaak van deze vertraging was de korte omzettingstermijn van 2 jaar en de 
omvangrijke regelgeving die hierbij nodig was. Maatregelen op de meest uiteenlopende 
terreinen, zoals consumentenbescherming, algemene kredietvoorwaarden, toegang tot 
gegevensbanken enz. moesten worden gewijzigd c.q. nieuw ingevoerd. De procedures 
hiervoor zijn zeer complex, zowel aan de zijde van de nationale wetgever als die van de 
financiële instellingen. Het lijkt raadzaam om voortaan meer tijd in te plannen en de 
omzettingstermijn tot 3 jaar te verlengen.

2. Toepassingsgebied:

Het toepassingsgebied werd door veel lidstaten uitgebreid tot andere financiële producten, bv. 
hypothecaire kredieten of huur- en leasingsovereenkomsten. Dat schijnt echter geen 
problemen op te leveren.

3. Reclame:

Op het punt van de reclamevoorschriften hebben de lidstaten gebruik gemaakt van de 
uiteenlopende omzettingsmogelijkheden. Bij de vraag wat precies te verstaan is onder een 
„representatief voorbeeld“ zijn enige problemen gerezen.

In 2011 vond een door de Commissie uitgevoerde controle plaats van 562 websites voor 
consumentenkrediet (SWEEP). Naar de Commissie heeft geconstateerd, was in 46 % van de 
gecontroleerde gevallen sprake van reclame waarin verplichte vermeldingen ontbraken, in 
43 % van de gevallen van contractsaanbiedingen zonder duidelijke vermelding van de totale 
kosten, de contractsduur en bepaalde aan het krediet verbonden kosten, en in 20 % van de 
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gevallen was sprake van misleidende opgaven van de kosten. In de thans lopende 
uitvoeringsfase nemen de nationale instanties contact op met de betrokken ondernemingen om 
hen een en ander te laten verduidelijken en te corrigeren.

4. Precontractuele informatie

De regels inzake de precontractuele informatie die de consument in een 
standaardinformatieformulier moet worden verstrekt, zijn volledig geharmoniseerd. De 
omzetting in nationaal recht is deels in identieke bewoordingen, deels met taalkundige 
verbeteringen en aanpassingen uitgevoerd.

In sommige lidstaten werd de doelmatigheid van het standaardinformatieformulier in twijfel 
getrokken. De informatie zou te uitgebreid zijn, moeilijk te begrijpen en voor een deel te 
technisch, wat de consument vaak afschrikt. Bovendien is het de vraag of het formulier voor 
vergelijking van de kredietvoorwaarden van verschillende aanbieders geschikt is. Een punt 
van kritiek is ook, dat de uitreiking van het standaardinformatieformulier de kredietgever 
hogere kosten bezorgt, hetgeen in de kredietkosten te merken is. 

5. Contractuele informatie

De nieuw ingevoerde uitgebreide regeling heeft bij de omzetting voorzover bekend geen 
problemen opgeleverd. 

6. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht, dat in sommige lidstaten reeds bestond, werd nu uniform en 
geharmoniseerd ingevoerd. Een probleem is, wanneer de herroepingstermijn begint te lopen. 
Zo hebben sommige lidstaten bepaald, dat deze termijn begint te lopen na aanvang van een 
afkoelingsfase, of dat de termijn bij gebreken in de contractuele informatie van aanvang aan 
wordt gestuit. Bovendien is twijfel gerezen omtrent de vraag, of het herroepingsrecht pas na 
terugbetaling van het krediet kan worden uitgeoefend. 

7. Vervroegde aflossing:

Bij de omzetting van de regelingen voor vervroegde aflossing zijn geen grotere problemen 
gemeld. Uit sommige lidstaten waar tot dusver geen vergoedingsplicht voor de 
kredietverstrekker bestond, kwam het bezwaar dat een dergelijke vergoeding het 
beschermingsniveau voor de consument omlaag haalt. 

8. Berekening van het jaarlijkse kostenpercentage

De voorschriften voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage werden in 2011 via 
de comitologieprocedure aangevuld. Niettemin schijnt zich in individuele gevallen nog twijfel 
voor te doen.

De Commissie heeft richtsnoeren voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage 
uitgevaardigd, die evenwel juridisch niet bindend zijn en dus geen kracht van wet hebben.
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Het zou goed zijn als de voorschriften voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage 
in alle Europese rechtsinstrumenten identiek worden toegepast.

9. Toelichting:

De verplichting ingevolge artikel 5, lid 6, tot het geven van een toelichting werd door de 
lidstaten op uiteenlopende manieren omgezet. Sommige lidstaten hebben deze verplichting 
ingevuld met een opsomming van afzonderlijke speciale maatregelen. Oostenrijk bv. kent het 
specifieke voorschrift dat de consument bij kredieten in vreemde valuta speciaal attent moet 
worden gemaakt op de daaraan verbonden risico's.

10. Kredietwaardigheidsbeoordeling:

De verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen werd door de 
lidstaten op verschillende manieren omgezet. Sommige lidstaten hebben de 
kredietwaardigheidsbeoordeling concreet ingevuld en bv raadpleging van de databank 
verplicht gesteld. Andere lidstaten laten het aan de rechter over om uit te maken of aan de 
vereisten is voldaan.

11. Sms-kredieten:

De vraag naar sms-kredieten neemt hand over hand toe; niet alleen in de Scandinavische 
landen maar ook in het Verenigd Koninkrijk en in de Oost-Europese lidstaten wordt deze 
vorm van krediet aangeboden. De lidstaten zien zich voor de taak gesteld bijzondere aandacht 
aan dit probleem te wijden en voor een doeltreffende consumentenbescherming te zorgen. 
Daarbij moeten zij met de respectieve bijzondere omstandigheden in hun land rekening 
houden en eventueel maatregelen nemen die verder gaan dan de voorschriften van de richtlijn.

12. Slotopmerkingen

Het staat nu aan de Commissie om de omzetting van de richtlijn te toetsen en op een juiste 
toepassing daarvan in de lidstaten toe te zien. Vervolgens moet alle belanghebbenden eerst de 
tijd worden gegund om aan de nieuwe regelingen te wennen en hiermee ervaring op te doen. 
Daarna moet een grondige evaluatie plaatsvinden van de juridische en feitelijke effecten van 
de richtlijn, aan de hand waarvan eventueel wijzigingen in de richtlijn in overweging kunnen 
worden genomen.


