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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

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

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

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

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

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
consumentenkrediet
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0347),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0244/2021),

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 oktober 
20211,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie economische en monetaire zaken,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A9-0000/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.



PE696.560v01-00 6/72 PR\1238734NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een aantal lidstaten heeft Richtlijn 
2008/48/EG toegepast op gebieden die niet 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, teneinde het niveau van 
consumentenbescherming te verbeteren. 
Verschillende kredietovereenkomsten die 
niet binnen het toepassingsgebied van die 
richtlijn vallen, kunnen immers nadelig 
zijn voor consumenten, zoals kortlopende 
kredieten met hoge kosten waarvan het 
bedrag gewoonlijk lager is dan de 
minimumdrempel van 200 EUR die in 
Richtlijn 2008/48/EG is vastgesteld. In die 
context, en teneinde een hoog niveau van 
consumentenbescherming te verzekeren en 
de grensoverschrijdende markt voor 
consumentenkrediet te bevorderen, moet 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
sommige overeenkomsten omvatten die 
waren uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2008/48/EG, zoals 
consumentenkredietovereenkomsten van 
minder dan 200 EUR. Ook andere 
potentieel nadelige producten moeten, 
vanwege de hoge kosten waarmee zij 
gepaard gaan of de hoge vergoedingen bij 
gemiste betalingen, onder de richtlijn 
vallen, om meer transparantie en een betere 
consumentenbescherming te verzekeren, 
wat het consumentenvertrouwen zal 
vergroten. In die zin mogen 
leasingovereenkomsten, 
kredietovereenkomsten die in de vorm van 
een geoorloofde debetstand op een 
rekening worden verleend en die binnen 
een maand moeten worden afgelost en 
kredietovereenkomsten waarbij geen rente 
en andere kosten hoeven te worden 
vergoed, met inbegrip van regelingen voor 
uitgesteld betalen, te weten nieuwe digitale 
financiële instrumenten die consumenten 
de mogelijkheid bieden om aankopen te 
doen en die in de loop der tijd af te betalen, 
en kredietovereenkomsten waarbij het 
krediet binnen drie maanden dient 

(15) Een aantal lidstaten heeft Richtlijn 
2008/48/EG toegepast op gebieden die niet 
onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen, teneinde het niveau van 
consumentenbescherming te verbeteren. 
Verschillende kredietovereenkomsten die 
niet binnen het toepassingsgebied van die 
richtlijn vallen, kunnen immers nadelig 
zijn voor consumenten, zoals kortlopende 
kredieten met hoge kosten waarvan het 
bedrag gewoonlijk lager is dan de 
minimumdrempel van 200 EUR die in 
Richtlijn 2008/48/EG is vastgesteld. In die 
context, en teneinde een hoog niveau van 
consumentenbescherming te verzekeren en 
de grensoverschrijdende markt voor 
consumentenkrediet te bevorderen, moet 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
sommige overeenkomsten omvatten die 
waren uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2008/48/EG, zoals 
consumentenkredietovereenkomsten van 
minder dan 200 EUR. Ook andere 
potentieel nadelige producten moeten, 
vanwege de hoge kosten waarmee zij 
gepaard gaan of de hoge vergoedingen bij 
gemiste betalingen, onder de richtlijn 
vallen, om meer transparantie en een betere 
consumentenbescherming te verzekeren, 
wat het consumentenvertrouwen zal 
vergroten. In die zin mogen huur- of 
leasingovereenkomsten (met of zonder 
aankoopoptie), kredietovereenkomsten die 
in de vorm van een geoorloofde debetstand 
op een rekening worden verleend en die 
binnen een maand moeten worden afgelost 
en kredietovereenkomsten waarbij geen 
rente en andere kosten hoeven te worden 
vergoed, met inbegrip van regelingen voor 
uitgesteld betalen, te weten nieuwe digitale 
financiële instrumenten die consumenten 
de mogelijkheid bieden om aankopen te 
doen en die in de loop der tijd af te betalen, 
en kredietovereenkomsten waarbij het 
krediet binnen drie maanden dient 
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terugbetaald te worden en er slechts 
onbeduidende kosten worden aangerekend, 
niet worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. 
Voorts moeten alle kredietovereenkomsten 
tot 100 000 EUR in het toepassingsgebied 
van de richtlijn worden opgenomen. De 
bovengrens voor kredietovereenkomsten 
die onder deze richtlijn vallen moet worden 
opgetrokken om rekening te houden met 
indexering om de effecten van de inflatie 
sinds 2008 en de komende jaren te 
regulariseren.

terugbetaald te worden en er slechts 
onbeduidende kosten worden aangerekend, 
niet worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. 
Voorts moeten alle kredietovereenkomsten 
tot 100 000 EUR in het toepassingsgebied 
van de richtlijn worden opgenomen. De 
bovengrens voor kredietovereenkomsten 
die onder deze richtlijn vallen moet worden 
opgetrokken om rekening te houden met 
indexering om de effecten van de inflatie 
sinds 2008 en de komende jaren te 
regulariseren.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Momenteel is er in de Unie 
een beperkt aanbod van ecologisch 
duurzame consumentenkredieten. Om de 
ontwikkeling van groene projecten, zoals 
de aankoop van elektrische voertuigen of 
energie-efficiënte renovaties van 
woningen, te bevorderen, moeten 
kredietgevers in hun portefeuille 
betaalbare groene 
consumentenkredietproducten aanbieden 
en het bijbehorende 
kredietverleningsbeleid ontwikkelen. 
Daartoe moet de Europese Bankautoriteit, 
samen met belanghebbenden uit de sector 
en consumentenvertegenwoordigers, een 
gamma van gestandaardiseerde 
ecologisch duurzame 
consumentenkredietproducten 
ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze richtlijn mag niet van 
toepassing zijn op kredietovereenkomsten, 
gesloten tussen consumenten die lenen en 
investeren via crowdfundingplatforms, 
waarbij het platform niet optreedt als 
kredietgever of kredietbemiddelaar, maar 
wel de kredietverlening faciliteert tussen 
consumenten die optreden als 
kredietgever en consumenten die optreden 
als projecteigenaar (“peer-to-
peerleningen”). De Commissie moet zo 
spoedig mogelijk beoordelen of regulering 
noodzakelijk is om te zorgen voor 
toereikende bescherming van 
consumenten in verband met dergelijke 
peer-to-peerleningen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Opdat consumenten met kennis van 
zaken zouden kunnen beslissen, moeten zij 
ten minste één dag vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten de nodige 
informatie krijgen over de 
kredietvoorwaarden, de kredietkosten en 
hun verplichtingen. Zij moeten deze 
informatie in alle rust en wanneer het hen 
uitkomt, nader kunnen bestuderen. Deze 
regels laten Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad onverlet29.

(30) Opdat consumenten met kennis van 
zaken zouden kunnen beslissen, moeten zij 
ten minste één dag vóór het sluiten van de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten systematisch 
de nodige informatie krijgen over de 
kredietvoorwaarden, de kredietkosten en 
hun verplichtingen. Zij moeten deze 
informatie in alle rust en wanneer het hen 
uitkomt, nader kunnen bestuderen. Deze 
regels laten Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad onverlet29.
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__________________ __________________
29 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 
5 april 1993 betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten 
(PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29).

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

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Precontractuele informatie moet 
worden verstrekt via het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet”. Om consumenten te 
helpen om aanbiedingen te begrijpen en te 
vergelijken, moet naast het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” een overzicht van de 
Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet worden verstrekt 
waarin de voornaamst elementen van het 
krediet zijn samengevat en waarop 
consumenten alle essentiële informatie in 
één oogopslag moeten kunnen zien, zelfs 
op het scherm van een mobiele telefoon. 
De informatie moet duidelijk en duidelijk 
leesbaar zijn en aangepast zijn aan de 
technische beperkingen van bepaalde 
media, zoals het scherm van een mobiele 
telefoon. Zij moet op passende en 
geschikte wijze worden getoond op de 
verschillende kanalen, zodat elke 
consument de informatie op gelijke voet 
kan raadplegen, overeenkomstig Richtlijn 
(EU) 2019/882 van het Europees Parlement 
en de Raad30.

(31) Precontractuele informatie moet 
worden verstrekt via het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet”. Om consumenten te 
helpen om aanbiedingen te begrijpen en te 
vergelijken, moeten de voornaamste 
elementen van het krediet een prominente 
plaats krijgen aan het begin van dat 
formulier, waarop consumenten alle 
essentiële informatie in één oogopslag 
moeten kunnen zien, zelfs op het scherm 
van een mobiele telefoon. De informatie 
moet duidelijk en duidelijk leesbaar zijn en 
aangepast zijn aan de technische 
beperkingen van bepaalde media, zoals het 
scherm van een mobiele telefoon. Zij moet 
op passende en geschikte wijze worden 
getoond op de verschillende kanalen, zodat 
elke consument de informatie op gelijke 
voet kan raadplegen, overeenkomstig 
Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees 
Parlement en de Raad30. Daartoe moeten 
het format en de presentatie van de 
informatie worden gestandaardiseerd op 
Unieniveau aan de hand van technische 
reguleringsnormen.

__________________ __________________
30 Richtlijn (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 

30 Richtlijn (EU) 2019/882 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
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producten en diensten (PB L 151 van 
7.6.2019, blz. 70).

producten en diensten (PB L 151 van 
7.6.2019, blz. 70).

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Om voor een zo groot mogelijke 
transparantie te zorgen en aanbiedingen 
vergelijkbaar te maken, dient 
precontractuele informatie met name ook 
het in de gehele Europese Unie op 
uniforme wijze vastgestelde jaarlijkse 
kostenpercentage van het krediet te 
omvatten. Aangezien het jaarlijkse 
kostenpercentage vooralsnog slechts aan de 
hand van een voorbeeld kan worden 
gegeven, moet dit voorbeeld representatief 
zijn. Daarom moet het bijvoorbeeld 
overeenkomen met de gemiddelde looptijd 
en met het totale kredietbedrag voor het 
soort kredietovereenkomst of 
crowdfundingkredietdiensten in kwestie 
en, indien van toepassing, met de gekochte 
goederen. Bij de keuze van het 
representatieve voorbeeld moet ook 
rekening worden gehouden met de 
frequentie van bepaalde soorten 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten in een 
specifieke markt. Wat betreft de 
debetrentevoet, het aflossingstempo en de 
kapitalisatie van de rente dienen de 
kredietgevers hun gebruikelijke 
berekeningsmethode voor het betrokken 
consumentenkrediet te gebruiken. Indien 
precontractuele informatie wordt verstrekt 
minder dan één dag voordat de 
consument door een kredietovereenkomst 
of overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten is gebonden, 
moeten de kredietgevers en, in 

(32) Om voor een zo groot mogelijke 
transparantie te zorgen en aanbiedingen 
vergelijkbaar te maken, dient 
precontractuele informatie met name ook 
het in de gehele Europese Unie op 
uniforme wijze vastgestelde jaarlijkse 
kostenpercentage van het krediet te 
omvatten. Aangezien het jaarlijkse 
kostenpercentage vooralsnog slechts aan de 
hand van een voorbeeld kan worden 
gegeven, moet dit voorbeeld representatief 
zijn. Daarom moet het bijvoorbeeld 
overeenkomen met de gemiddelde looptijd 
en met het totale kredietbedrag voor het 
soort kredietovereenkomst of 
crowdfundingkredietdiensten in kwestie 
en, indien van toepassing, met de gekochte 
goederen. Bij de keuze van het 
representatieve voorbeeld moet ook 
rekening worden gehouden met de 
frequentie van bepaalde soorten 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten in een 
specifieke markt. Wat betreft de 
debetrentevoet, het aflossingstempo en de 
kapitalisatie van de rente dienen de 
kredietgevers hun gebruikelijke 
berekeningsmethode voor het betrokken 
consumentenkrediet te gebruiken. In elk 
geval en om te waarborgen dat het 
herroepingsrecht daadwerkelijk effectief 
is, moeten de kredietgevers en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaars 
en de verleners van 
crowdfundingkredietdiensten de 
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voorkomend geval, de kredietbemiddelaars 
en de verleners van 
crowdfundingkredietdiensten de 
consumenten één dag na het sluiten van de 
overeenkomst herinneren aan de 
mogelijkheid om de kredietovereenkomst 
te herroepen.

consumenten één dag na het sluiten van de 
overeenkomst herinneren aan de 
mogelijkheid om de kredietovereenkomst 
te herroepen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Zoals aangegeven in het voorstel 
van de Commissie voor een verordening 
tot vaststelling van geharmoniseerde regels 
betreffende artificiële intelligentie (wet op 
de artificiële intelligentie)31, kunnen 
artificiële-intelligentiesystemen (AI-
systemen) makkelijk worden ingezet in 
meerdere sectoren van de economie en de 
samenleving, ook grensoverschrijdend, en 
in de gehele Unie circuleren. In die context 
moet het kredietgevers, 
kredietbemiddelaars en verleners van 
crowdfundingkredietdiensten worden 
toegestaan om de prijs van hun 
aanbiedingen voor specifieke consumenten 
of categorieën van consumenten te 
personaliseren op basis van 
geautomatiseerde besluitvorming en 
profilering van consumentengedrag 
waarmee zij de koopkracht van de 
consument kunnen beoordelen. 
Consumenten moeten daarom duidelijk 
worden geïnformeerd wanneer de aan hen 
voorgestelde prijs gepersonaliseerd is op 
basis van geautomatiseerde verwerking, 
zodat zij de potentiële risico’s kunnen 
meenemen in hun aankoopbeslissing.

(40) Zoals aangegeven in het voorstel 
van de Commissie voor een verordening 
tot vaststelling van geharmoniseerde regels 
betreffende artificiële intelligentie (wet op 
de artificiële intelligentie)31, kunnen 
artificiële-intelligentiesystemen (AI-
systemen) makkelijk worden ingezet in 
meerdere sectoren van de economie en de 
samenleving, ook grensoverschrijdend, en 
in de gehele Unie circuleren. In die context 
moet het kredietgevers, 
kredietbemiddelaars en verleners van 
crowdfundingkredietdiensten worden 
toegestaan om de prijs van hun 
aanbiedingen voor specifieke consumenten 
of categorieën van consumenten te 
personaliseren op basis van 
geautomatiseerde besluitvorming onder 
specifieke voorwaarden en mits de 
consument daarmee instemt. Consumenten 
moeten duidelijk worden geïnformeerd 
wanneer de aan hen voorgestelde prijs 
gepersonaliseerd is op basis van 
geautomatiseerde verwerking, zodat zij de 
potentiële risico’s kunnen meenemen in 
hun aankoopbeslissing.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Kredietaanbiedingen 
mogen niet worden gebaseerd op andere 
persoonsgegevens dan de gegevens in 
verband met de beoordeling van het 
vermogen van consumenten om hun 
krediet af te lossen en gegevens die 
relevant zijn voor de beoordeling van de 
kredietwaardigheid van de consument. 
Discriminerende praktijken in verband 
met prijsoptimalisering tijdens de verkoop 
van consumentenkredietproducten aan 
consumenten, op basis van individuele 
prijsgevoeligheid, moeten worden 
verboden. Kredietaanbiedingen mogen 
niet worden gebaseerd op 
gedragsgegevens, moeten objectief zijn en 
de consumenten moeten de mogelijkheid 
krijgen om aanbiedingen doeltreffend te 
vergelijken op grond van relevante 
precontractuele informatie en vooraf 
gedefinieerde en begrijpelijke criteria.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Nevendiensten moeten duidelijk en 
transparant worden voorgesteld. Daarnaast 
mag het niet mogelijk zijn om de 
instemming van de consument met 
dergelijke nevendiensten af te leiden, maar 

(42) Nevendiensten moeten duidelijk en 
transparant worden voorgesteld. Daarnaast 
mag het niet mogelijk zijn om de 
instemming van de consument met 
consumentenkredietproducten of 
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moet die instemming worden gegeven door 
middel van een duidelijke, actieve 
handeling waaruit blijkt dat de consument 
vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig instemt. Stilzwijgen, het 
gebruik van vooraf aangekruiste vakjes of 
inactiviteit mogen in dat verband niet als 
instemming gelden.

nevendiensten af te leiden, maar moet die 
instemming worden gegeven door middel 
van een duidelijke, actieve handeling 
waaruit blijkt dat de consument vrijelijk, 
specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig 
instemt. Stilzwijgen, het gebruik van 
vooraf aangekruiste vakjes of inactiviteit 
mogen in dat verband niet als instemming 
gelden.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Het verstrekken van advies in de 
vorm van een geïndividualiseerde 
aanbeveling (“adviesdiensten”) is een 
afzonderlijke activiteit die kan worden 
gecombineerd met andere aspecten van 
kredietverlening of -bemiddeling. Opdat 
consumenten de aard van de hun verleende 
diensten kunnen begrijpen, moet hun 
daarom duidelijk worden gemaakt waaruit 
dergelijke adviesdiensten bestaan en dat 
hun adviesdiensten worden of kunnen 
worden verleend, of dat hun geen 
adviesdiensten worden verleend. Gezien 
het belang dat door de consument wordt 
gehecht aan het gebruik van de termen 
“advies” en “adviseurs”, moeten de 
lidstaten het gebruik van deze of 
soortgelijke termen kunnen verbieden 
wanneer de consument adviesdiensten 
worden verleend door kredietgevers, 
kredietbemiddelaars of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten. Het is 
passend ervoor te zorgen dat de lidstaten 
voorzien in beschermingsmaatregelen voor 
gevallen waarin het advies wordt 
aangeduid als onafhankelijk, om zeker te 
stellen dat het gamma van de beschouwde 
producten en de vergoedingsregelingen in 

(43) Het verstrekken van advies in de 
vorm van een geïndividualiseerde 
aanbeveling (“adviesdiensten”) is een 
afzonderlijke activiteit die kan worden 
gecombineerd met andere aspecten van 
kredietverlening of -bemiddeling. Opdat 
consumenten de aard van de hun verleende 
diensten kunnen begrijpen, moet hun 
daarom duidelijk worden gemaakt waaruit 
dergelijke adviesdiensten bestaan en dat 
hun adviesdiensten worden of kunnen 
worden verleend, of dat hun geen 
adviesdiensten worden verleend. Gezien 
het belang dat door de consument wordt 
gehecht aan het gebruik van de termen 
“advies” en “adviseurs”, moeten de 
lidstaten het gebruik van deze of 
soortgelijke termen kunnen verbieden 
wanneer de consument adviesdiensten 
worden verleend door kredietgevers, 
kredietbemiddelaars of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten. Het is 
passend ervoor te zorgen dat de lidstaten 
voorzien in beschermingsmaatregelen voor 
gevallen waarin het advies wordt 
aangeduid als onafhankelijk, om zeker te 
stellen dat het gamma van de beschouwde 
producten en de vergoedingsregelingen 
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verhouding staan tot hetgeen de consument 
van dergelijk advies verwacht. Wanneer zij 
adviesdiensten verlenen, moeten 
kredietgevers, kredietbemiddelaars of 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
aangeven of de aanbeveling alleen 
gebaseerd zal zijn op hun eigen 
productaanbod of op een breed scala van 
op de markt beschikbare producten, opdat 
de consument de redenen voor een 
aanbeveling kan begrijpen. Voorts moet de 
kredietgever, de kredietbemiddelaar of de 
verlener van crowdfundingkredietdiensten 
aangeven welke vergoeding de consument 
voor de adviesdiensten verschuldigd is of, 
indien het bedrag op het tijdstip van 
bekendmaking niet kan worden 
vastgesteld, welke methode voor de 
berekening daarvan wordt gebruikt.

bekend zijn bij de consument en in 
verhouding staan tot hetgeen de consument 
van dergelijk advies verwacht. Wanneer zij 
adviesdiensten verlenen, moeten 
kredietgevers, kredietbemiddelaars of 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
aangeven of de aanbeveling alleen 
gebaseerd zal zijn op hun eigen 
productaanbod of op een breed scala van 
op de markt beschikbare producten, opdat 
de consument de redenen voor een 
aanbeveling kan begrijpen. Voorts moet de 
kredietgever, de kredietbemiddelaar of de 
verlener van crowdfundingkredietdiensten 
aangeven welke vergoeding de consument 
voor de adviesdiensten verschuldigd is of, 
indien het bedrag op het tijdstip van 
bekendmaking niet kan worden 
vastgesteld, welke methode voor de 
berekening daarvan wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) In het voorstel voor een 
verordening tot vaststelling van 
geharmoniseerde regels betreffende 
artificiële intelligentie (wet op de artificiële 
intelligentie) is bepaald dat AI-systemen 
die worden gebruikt om de kredietscore of 
de kredietwaardigheid van natuurlijke 
personen te evalueren, moeten worden 
geclassificeerd als AI-systemen met een 
hoog risico. Zij zijn immers bepalend voor 
de toegang van deze personen tot 
financiële middelen of essentiële diensten 
zoals huisvesting, elektriciteit en 
telecommunicatiediensten. Gelet op de 
grote belangen die op het spel staan, moet, 
wanneer de bij de 
kredietwaardigheidsbeoordeling 

(48) In het voorstel voor een 
verordening tot vaststelling van 
geharmoniseerde regels betreffende 
artificiële intelligentie (wet op de artificiële 
intelligentie) is bepaald dat AI-systemen 
die worden gebruikt om de kredietscore of 
de kredietwaardigheid van natuurlijke 
personen te evalueren, moeten worden 
geclassificeerd als AI-systemen met een 
hoog risico. Zij zijn immers bepalend voor 
de toegang van deze personen tot 
financiële middelen of essentiële diensten 
zoals huisvesting, elektriciteit en 
telecommunicatiediensten. Gelet op de 
grote belangen die op het spel staan, moet, 
wanneer de bij de 
kredietwaardigheidsbeoordeling 



PR\1238734NL.docx 15/72 PE696.560v01-00

NL

geautomatiseerde verwerking wordt 
gebruikt, de consument recht hebben op 
menselijke tussenkomst door de 
kredietgever of de verleners van 
crowdfundingkredietdiensten. 
Consumenten moeten ook recht hebben op 
een zinvolle toelichting van de verrichte 
beoordeling en van de werking van de 
gebruikte geautomatiseerde verwerking, 
met inbegrip van de belangrijkste 
variabelen, de logica en de risico’s die 
daarbij komen kijken, en het recht om hun 
mening te geven en de 
kredietwaardigheidsbeoordeling en het 
besluit te betwisten.

geautomatiseerde verwerking wordt 
gebruikt, de consument daarvan op de 
hoogte worden gebracht en moet de 
consument het recht hebben op menselijke 
tussenkomst door de kredietgever of de 
verleners van 
crowdfundingkredietdiensten. 
Consumenten moeten ook recht hebben op 
een zinvolle toelichting van de verrichte 
beoordeling, van de in aanmerking 
genomen gegevenscategorieën, en van de 
werking van de gebruikte geautomatiseerde 
verwerking, met inbegrip van de 
belangrijkste variabelen, de logica en de 
risico’s die daarbij komen kijken, en het 
recht om hun mening te geven en de 
kredietwaardigheidsbeoordeling en het 
besluit te betwisten, nadat zij naar 
behoren informatie hebben gekregen over 
de te volgen procedure.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om de krediettoestand van een 
consument te beoordelen, dient de 
kredietgever of verlener van 
crowdfundingkredietdiensten ook de 
relevante databanken te raadplegen. De 
wettelijke en feitelijke omstandigheden 
kunnen vereisen dat die raadpleging in 
wisselende mate plaatsvindt. Ter 
voorkoming van concurrentieverstoringen 
moeten kredietgevers of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten toegang 
hebben tot private of publieke 
kredietdatabanken over consumenten in 
een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn, 
onder voorwaarden die niet discriminerend 
zijn ten opzichte van in die lidstaat 
gevestigde kredietgevers of verleners van 

(49) Om de krediettoestand van een 
consument te beoordelen, dient de 
kredietgever of verlener van 
crowdfundingkredietdiensten ook de 
relevante databanken te raadplegen. De 
wettelijke en feitelijke omstandigheden 
kunnen vereisen dat die raadpleging in 
wisselende mate plaatsvindt. Ter 
voorkoming van concurrentieverstoringen 
moeten kredietgevers of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten toegang 
hebben tot private of publieke 
kredietdatabanken over consumenten in 
een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn, 
onder voorwaarden die niet discriminerend 
zijn ten opzichte van in die lidstaat 
gevestigde kredietgevers of verleners van 
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crowdfundingkredietdiensten. De lidstaten 
dienen de grensoverschrijdende toegang tot 
private of publieke databanken te 
vergemakkelijken, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad33. Om de 
wederkerigheid te versterken, moeten 
kredietdatabanken ten minste informatie 
over de betalingsachterstanden van 
consumenten bevatten, overeenkomstig het 
Unierecht en het interne recht.

crowdfundingkredietdiensten. De lidstaten 
dienen de grensoverschrijdende toegang tot 
private of publieke databanken te 
vergemakkelijken, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad33. Om de 
wederkerigheid te versterken, moeten 
kredietdatabanken ten minste informatie 
over de betalingsachterstanden van 
consumenten bevatten, overeenkomstig het 
Unierecht en het interne recht. Aanbieders 
van kredietdatabanken mogen geen 
andere persoonsgegevens van de 
consument verzamelen dan de gegevens 
die relevant zijn voor de beoordeling van 
diens kredietwaardigheid. De naleving 
van die verplichtingen moet regelmatig 
worden gecontroleerd aan de hand van 
controles door de nationale bevoegde 
autoriteiten.

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

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

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Kredietgevers, verleners 
van crowdfundingkredietdiensten en 
verzekeraars mogen geen rekening 
houden met de medische geschiedenis van 
mensen die kanker hebben gehad. 
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Momenteel bestaan er reeds in vijf 
lidstaten bepalingen die gelijke toegang 
tot krediet waarborgen voor mensen die 
genezen zijn van specifieke 
aandoeningen: België, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en Portugal. 
Dergelijke bepalingen moeten worden 
ingevoerd in alle lidstaten en tevens 
worden uitgebreid naar nevendiensten, 
onder meer verzekeringen. In 
verzekeringspolissen mogen geen 
restrictieve voorwaarden worden opgelegd 
wanneer is voldaan aan specifieke 
vereisten in verband met vooraf bestaande 
medische aandoeningen. Bijgevolg moet 
het zogenoemde “recht op vergetelheid” 
zoals bepaald in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2016/679 van 
toepassing zijn wanneer deze richtlijn 
wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Indien een besluit tot afwijzing van 
de kredietaanvraag gebaseerd is op de 
raadpleging van een kredietdatabank, stelt 
de kredietgever of de verlener van de 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument daarvan in kennis, alsmede van 
de in de geraadpleegde databank 
aangetroffen informatie.

(50) Indien een besluit tot afwijzing van 
de kredietaanvraag gebaseerd is op de 
raadpleging van een kredietdatabank, stelt 
de kredietgever of de verlener van de 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument daarvan in kennis, alsmede van 
de in de geraadpleegde databank 
aangetroffen informatie. De informatie in 
kredietdatabanken moet actueel en 
accuraat zijn. Consumenten moeten op de 
hoogte worden gebracht wanneer nieuwe 
gegevens in die databanken worden 
ingevoerd en er moeten doeltreffende 
procedures bestaan aan de hand waarvan 
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consumenten de inhoud van 
kredietdatabanken en de resultaten van 
zoekopdrachten in de databanken kunnen 
aanvechten.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Deze richtlijn strekt niet tot 
regulering van de verbintenisrechtelijke 
voorschriften betreffende de geldigheid 
van kredietovereenkomsten of 
overeenkomsten inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten. Derhalve 
mogen de lidstaten op dat gebied nationale 
voorschriften handhaven of invoeren, mits 
deze in overeenstemming zijn met de 
Uniewetgeving. De lidstaten mogen zelf de 
wettelijke regeling vaststellen die van 
toepassing is op de aanbieding tot het 
sluiten van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten, met name 
wanneer dat moet worden gegeven en hoe 
lang dat bindend is voor de kredietgever 
of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten. Indien die 
aanbieding samenvalt met het moment 
waarop de bij deze richtlijn 
voorgeschreven precontractuele informatie 
wordt verstrekt, dan moet deze, net als 
andere extra informatie die de kredietgever 
of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten aan de 
consument wil geven, in een afzonderlijk 
document worden verstrekt. Dat 
afzonderlijke document kan aan de 
Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet worden gehecht.

(51) Deze richtlijn strekt niet tot 
regulering van de verbintenisrechtelijke 
voorschriften betreffende de geldigheid 
van kredietovereenkomsten of 
overeenkomsten inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten. Derhalve 
mogen de lidstaten op dat gebied nationale 
voorschriften handhaven of invoeren, mits 
deze in overeenstemming zijn met de 
Uniewetgeving. De lidstaten mogen zelf de 
wettelijke regeling vaststellen die van 
toepassing is op de aanbieding tot het 
sluiten van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten, met name 
wanneer dat moet worden gegeven. Indien 
die aanbieding samenvalt met het moment 
waarop de bij deze richtlijn 
voorgeschreven precontractuele informatie 
wordt verstrekt, dan moet deze, net als 
andere extra informatie die de kredietgever 
of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten aan de 
consument wil geven, in een afzonderlijk 
document worden verstrekt. Dat 
afzonderlijke document kan aan de 
Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet worden gehecht.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) In geval van een aanzienlijke 
overschrijding gedurende meer dan een 
maand deelt de kredietgever de consument 
onverwijld informatie mee over de 
overschrijding, met inbegrip van het 
betreffende bedrag, de debetrentevoet, de 
eventuele toepasselijke boetes, kosten of 
verwijlinteresten. In geval van regelmatige 
overschrijdingen moet de kredietgever de 
consument adviesdiensten aanbieden, voor 
zover beschikbaar, om consumenten te 
helpen goedkopere alternatieven te vinden 
of om hen door te verwijzen naar 
schuldadviesdiensten.

(55) In geval van een aanzienlijke 
overschrijding gedurende meer dan een 
maand deelt de kredietgever de consument 
onverwijld informatie mee over de 
overschrijding, met inbegrip van het 
betreffende bedrag, de debetrentevoet, de 
eventuele toepasselijke boetes, kosten of 
verwijlinteresten. In geval van regelmatige 
overschrijdingen moet de kredietgever de 
consument kosteloze adviesdiensten 
aanbieden, voor zover beschikbaar, om 
consumenten te helpen goedkopere 
alternatieven te vinden of om hen door te 
verwijzen naar schuldadviesdiensten.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Consumenten moeten een 
herroepingsrecht zonder sancties en zonder 
opgave van redenen genieten. Het 
herroepingsrecht mag echter niet te 
kwader trouw worden gebruikt.

(56) Consumenten moeten een 
herroepingsrecht zonder sancties en zonder 
opgave van redenen genieten.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 70
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Gelet op de aanzienlijke gevolgen 
van handhavingsprocedures voor 
kredietgevers, consumenten en 
mogelijkerwijs de financiële stabiliteit, is 
het passend kredietgevers aan te moedigen 
om opkomende kredietrisico’s in een 
vroegtijdig stadium proactief aan te pakken 
en de nodige maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat kredietgevers een 
redelijke tolerantie betrachten en redelijke 
pogingen ondernemen om een oplossing 
voor de situatie te vinden alvorens een 
handhavingsprocedure in te leiden. Waar 
mogelijk moeten er oplossingen worden 
gevonden die rekening houden met onder 
meer de individuele omstandigheden van 
de consument, de belangen en rechten van 
de consument, zijn of haar vermogen om 
het krediet af te lossen en redelijke 
behoeften inzake levensonderhoud van de 
consument, en moeten de kosten voor 
consumenten bij wanbetaling worden 
beperkt. De lidstaten mogen de partijen bij 
een kredietovereenkomst niet beletten om 
uitdrukkelijk overeen te komen dat de 
overdracht aan de kredietgever van onder 
de gelieerde kredietovereenkomst vallende 
goederen of van de opbrengsten van de 
verkoop ervan volstaat om het krediet terug 
te betalen.

(70) Gelet op de aanzienlijke gevolgen 
van handhavingsprocedures voor 
kredietgevers, consumenten en 
mogelijkerwijs de financiële stabiliteit, is 
het passend kredietgevers aan te moedigen 
om opkomende kredietrisico’s in een 
vroegtijdig stadium proactief aan te pakken 
en de nodige maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat kredietgevers een 
redelijke tolerantie betrachten en redelijke 
pogingen ondernemen om een oplossing 
voor de situatie te vinden alvorens een 
handhavingsprocedure in te leiden of 
voordat het krediet aan derden wordt 
overgedragen. Waar mogelijk moeten er 
oplossingen worden gevonden die rekening 
houden met onder meer de individuele 
omstandigheden van de consument, de 
belangen en rechten van de consument, zijn 
of haar vermogen om het krediet af te 
lossen en redelijke behoeften inzake 
levensonderhoud van de consument, en 
moeten de kosten voor consumenten bij 
wanbetaling worden beperkt. De lidstaten 
mogen de partijen bij een 
kredietovereenkomst niet beletten om 
uitdrukkelijk overeen te komen dat de 
overdracht aan de kredietgever van onder 
de gelieerde kredietovereenkomst vallende 
goederen of van de opbrengsten van de 
verkoop ervan volstaat om het krediet terug 
te betalen.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82) Om de transparantie en het 
consumentenvertrouwen te versterken, kan 

(82) Om de transparantie en het 
consumentenvertrouwen te versterken, kan 
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de bevoegde autoriteit iedere 
administratieve sanctie wegens inbreuken 
op de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen openbaar maken, tenzij dit 
ernstig gevaar zou opleveren voor de 
financiële markten of de betrokken 
partijen in onevenredige mate zou schaden.

de bevoegde autoriteit iedere 
administratieve sanctie wegens inbreuken 
op de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen openbaar maken, tenzij dit de 
betrokken partijen in onevenredige mate 
zou schaden.

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1, 2 en 3, de artikelen 5 tot en 
met 10, de artikelen 12 tot en met 23, de 
artikelen 26, 27 en 28, de artikelen 30 tot 
en met 33, artikel 37 en de artikelen 39 tot 
en met 50 zijn ook van toepassing op 
crowdfundingkredietdiensten indien deze 
diensten niet worden verleend door een 
kredietgever of door een 
kredietbemiddelaar.

De artikelen 1, 2 en 3, de artikelen 5 tot en 
met 10, de artikelen 12 tot en met 23, de 
artikelen 26, 27 en 28, de artikelen 30 tot 
en met 33, artikel 37 en de artikelen 39 tot 
en met 50 zijn ook van toepassing op 
crowdfundingkredietdiensten en 
soortgelijke digitale diensten die in de 
toekomst mogelijk worden aangeboden, 
indien deze diensten niet worden verleend 
door een kredietgever of door een 
kredietbemiddelaar.

Or. en

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) kredietovereenkomsten die zijn 
gesloten tussen consumenten die lenen en 
investeren via crowdfundingplatforms, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 
d), van Verordening (EU) 2020/1503, 
indien het platform niet optreedt als 
kredietgever of kredietbemiddelaar, maar 
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de kredietverlening faciliteert tussen 
consumenten die optreden als 
kredietgever en consumenten die optreden 
als projecteigenaar, zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 1, punt h) van die 
verordening (peer-to-peerleningen).

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op kredietovereenkomsten in de 
vorm van overschrijding zijn uitsluitend de 
artikelen 1, 2 en 3, artikel 25 en de 
artikelen 41 tot en met 50 van toepassing.

4. Op kredietovereenkomsten in de 
vorm van overschrijding zijn uitsluitend de 
artikelen 1, 2 en 3, artikel 25, de artikelen 
35 en 36, artikel 39 en de artikelen 41 tot 
en met 50 van toepassing.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) “totale kosten van het krediet voor 
de consument”: alle kosten, met inbegrip 
van rente, commissielonen, belastingen en 
vergoedingen van welke aard ook, die de 
consument in verband met de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten moet betalen 
en die de kredietgever, in het geval van 
kredietovereenkomsten, of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, in het geval 
van crowdfundingkredietdiensten, bekend 
zijn, met uitzondering van notariskosten; 
de totale kosten van het krediet voor de 
consument omvatten ook de kosten in 

(5) “totale kosten van het krediet voor 
de consument”: alle kosten, met inbegrip 
van rente, commissielonen, belastingen en 
vergoedingen van welke aard ook, die de 
consument in verband met de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten moet betalen, 
in het geval van kredietovereenkomsten, of 
die de consument aan de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten moet betalen, 
in het geval van 
crowdfundingkredietdiensten, met 
uitzondering van notariskosten; de totale 
kosten van het krediet voor de consument 
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verband met nevendiensten met betrekking 
tot de kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten, indien, 
daarenboven, het sluiten van een 
overeenkomst over die nevendiensten 
verplicht is om het krediet, in voorkomend 
geval op de geadverteerde voorwaarden, te 
verkrijgen;

omvatten ook de kosten in verband met 
nevendiensten met betrekking tot de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten die 
tegelijkertijd worden verkocht;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) “precontractuele informatie”: de 
informatie die de consument nodig heeft 
om verschillende kredietaanbiedingen te 
kunnen vergelijken en een geïnformeerde 
beslissing te nemen over het al dan niet 
sluiten van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten;

(13) “precontractuele informatie”: de 
informatie die de consument nodig heeft 
om verschillende kredietaanbiedingen te 
kunnen begrijpen en vergelijken en een 
geïnformeerde beslissing te nemen over het 
al dan niet sluiten van de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 21 – b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingdiensten de verkoop van 
goederen of diensten promoot, of de 
aanbieder van goederen of diensten 
gebruikmaakt van de diensten van de 
kredietgever of de verlener van 
crowdfundingdiensten in verband met de 
sluiting of opstelling van de overeenkomst 
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voor de aanbieding van specifieke 
goederen of diensten, of waarbij de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten 
uitdrukkelijk zijn beschreven in de 
overeenkomst voor de aanbieding van 
specifieke goederen of diensten.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) “vervroegde aflossing”: de 
volledige of gedeeltelijke kwijting van de 
verplichtingen van de consument op grond 
van een kredietovereenkomst of van 
crowdfundingkredietdiensten;

(22) “vervroegde aflossing”: de 
volledige of gedeeltelijke kwijting van de 
verplichtingen van de consument op grond 
van een kredietovereenkomst of van 
crowdfundingkredietdiensten vóór de 
datum van de laatste aflossing zoals 
overeengekomen in de 
kredietovereenkomst of in verband met de 
crowdfundingkredietdiensten;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) “schuldadviesdiensten”: individuele 
bijstand van technische, juridische of 
psychologische aard die wordt verleend 
door onafhankelijke professionele 
exploitanten ten behoeve van consumenten 
die moeilijkheden ondervinden of kunnen 
ondervinden bij het nakomen van hun 
financiële verplichtingen.

(25) “schuldadviesdiensten”: individuele 
bijstand van technische, juridische of 
psychologische aard die wordt verleend 
door onafhankelijke professionele 
exploitanten die geen kredietgevers, 
kredietbemiddelaars, verleners van 
crowdfundingkredietdiensten of 
kredietservicers zoals gedefinieerd in 
artikel 3, punt 8, van 
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Richtlijn (EU) 2021/2167, zijn, ten 
behoeve van consumenten die 
moeilijkheden ondervinden of kunnen 
ondervinden bij het nakomen van hun 
financiële verplichtingen.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om een krediet te krijgen, niet 
discriminerend zijn voor consumenten die 
legaal in de Unie verblijven op grond van 
hun nationaliteit of verblijfplaats of op 
enige grond als bedoeld in artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, wanneer die consumenten 
binnen de Unie een kredietovereenkomst of 
crowdfundingkredietdiensten aanvragen, 
sluiten of erover beschikken.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om een krediet te krijgen, niet 
discriminerend zijn voor consumenten die 
legaal in de Unie verblijven op grond van 
hun nationaliteit of verblijfplaats of op 
enige grond als bedoeld in artikel 21 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, wanneer die consumenten 
binnen de Unie een kredietovereenkomst of 
crowdfundingkredietdiensten aanvragen, 
sluiten of erover beschikken. Dit beginsel 
geldt ook voor nevendiensten, inclusief, in 
voorkomend geval, verzekeringen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Ecologisch duurzame kredieten

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietgevers in hun portefeuille een 
aanbod van ecologisch duurzame 



PE696.560v01-00 26/72 PR\1238734NL.docx

NL

consumentenkredietproducten aan 
gunstige voorwaarden voor consumenten 
opnemen.
2. De Europese Bankautoriteit (EBA) 
verricht een enquête naar ecologisch 
duurzame kredietproducten die te koop 
worden aangeboden in de Unie. Op basis 
daarvan ontwikkelt de EBA, samen met 
belanghebbenden uit de sector en 
consumentenvertegenwoordigers, een 
gamma van gestandaardiseerde 
ecologisch duurzame 
consumentenkredietproducten.
3. Kredietgevers ontwikkelen 
specifieke details van hun beleid en 
procedures voor ecologisch duurzame 
kredieten, waarin de verlening en 
monitoring van dergelijke 
kredietproducten aan bod komen.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd Richtlijn 2005/29/EG 
schrijven de lidstaten voor dat reclame- en 
marketingcommunicatie betreffende 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten eerlijk, 
duidelijk en niet misleidend mag zijn. 
Bewoordingen in dergelijke reclame- en 
marketingcommunicatie die bij de 
consument valse verwachtingen kunnen 
scheppen betreffende de beschikbaarheid 
of de kosten van een krediet, worden 
verboden.

Onverminderd Richtlijn 2005/29/EG 
schrijven de lidstaten voor dat reclame- en 
marketingcommunicatie betreffende 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten eerlijk, 
duidelijk en niet misleidend mag zijn. 
Bewoordingen in dergelijke reclame- en 
marketingcommunicatie die bij de 
consument valse verwachtingen kunnen 
scheppen betreffende de beschikbaarheid 
of de kosten van een krediet of, in 
voorkomend geval, het totale door de 
consument te betalen bedrag, worden 
verboden.

Reclame voor kredietovereenkomsten is 
niet gepersonaliseerd. Er mag alleen 
reclame worden gemaakt voor 
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standaardaanbiedingen, zonder gebruik 
van gegevens in verband met een 
gebruiker die bedoeld zijn om het aanbod 
af te stemmen op een specifiek tijdstip, 
een specifieke omstandigheid of situatie.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat reclame voor 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten waarin een 
rentevoet of cijfers betreffende de kosten 
van het krediet voor de consument worden 
vermeld, de standaardinformatie 
overeenkomstig dit artikel bevat.

De lidstaten eisen dat reclame voor 
kredietovereenkomsten of 
crowdfundingkredietdiensten de 
standaardinformatie overeenkomstig dit 
artikel bevat.

Or. en

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en



PE696.560v01-00 28/72 PR\1238734NL.docx

NL

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een prominente, duidelijk 
zichtbare waarschuwing die consumenten 
doet beseffen dat lenen geld kost, met 
gebruik van de woorden “waarschuwing: 
geld lenen kost geld”;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – punt f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) in het geval van een renteloos 
consumentenkrediet of een krediet met 
een promotionele rentevoet van nul 
procent gedurende een bepaalde periode 
van de looptijd van de lening, eventuele 
verschuldigde boetes tijdens die periode 
indien de aflossingen niet op tijd worden 
betaald en eventuele wijzigingen aan de 
rentevoet na het einde van de renteloze 
periode;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 – punt f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) informatie over mogelijke 
gevolgen van gemiste betalingen, met 
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inbegrip van rente of kosten voor 
laattijdige betalingen.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
vaststelling en, waar nodig, wijziging van 
technische reguleringsnormen om de 
precieze formulering, de precieze 
presentatie en het precieze format te 
bepalen van de in de eerste alinea, punt f 
bis), van dit artikel bedoelde 
waarschuwing. Deze technische 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om de precieze formulering, de precieze 
presentatie en het precieze format te 
bepalen van de in de eerste alinea, punt f 
bis), van dit artikel bedoelde 
waarschuwing en dient deze ontwerpen op 
uiterlijk [datum in te vullen] bij de 
Commissie in. De EBA beoordeelt en 
ontwerpt, zo nodig, andere technische 
reguleringsnormen die zij voor het eerst 
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op uiterlijk [datum in te vullen] en 
vervolgens om de twee jaar bij de 
Commissie indient.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle andere gevallen wordt de in de 
eerste alinea, punten c), f) en f quater), 
bedoelde informatie prominent en in een 
groter formaat dan alle andere informatie 
weergegeven.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de vaststelling en, waar nodig, 
wijziging, van technische 
reguleringsnormen om de details over de 
inhoud, het format en de presentatie te 
bepalen van de standaardinformatie die 
moet worden opgenomen in de reclame 
waarover dit artikel handelt. Deze 
technische reguleringsnormen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010.
De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om de details over de inhoud, het format 
en de presentatie te bepalen van de 
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standaardinformatie die moet worden 
opgenomen in de reclame waarover dit 
artikel handelt en dient deze ontwerpen op 
uiterlijk [datum in te vullen] bij de 
Commissie in. De EBA beoordeelt en 
ontwerpt, zo nodig, andere technische 
reguleringsnormen om de details over de 
inhoud, het format en de presentatie te 
bepalen van de standaardinformatie die 
moet worden opgenomen in de reclame 
waarover dit artikel handelt en dient deze 
voor het eerst op uiterlijk [datum in te 
vullen] en vervolgens om de twee jaar bij 
de Commissie in.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In reclame voor 
kredietovereenkomsten wordt geen 
gebruik gemaakt van profilering. 
Dergelijke reclame wordt evenmin 
gepersonaliseerd. Er mag uitsluitend 
reclame worden gemaakt voor 
standaardaanbiedingen.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De lidstaten verbieden 
reclame voor 
consumentenkredietproducten waarin:



PE696.560v01-00 32/72 PR\1238734NL.docx

NL

(a) consumenten met overmatige 
schulden ertoe worden aangespoord 
krediet aan te gaan;
(b) wordt benadrukt hoe gemakkelijk 
of snel een krediet kan worden verkregen;
(c) wordt vermeld dat een promotie 
maar geldig is wanneer er een krediet 
wordt aangegaan;
(d) wordt vermeld dat uitstaande 
kredietovereenkomsten of in databanken 
geregistreerde kredieten nauwelijks of 
niet van invloed zijn op de beoordeling 
van een kredietaanvraag;
(e) wordt gesuggereerd dat dankzij 
kredietovereenkomsten succes of 
maatschappelijk welslagen kan worden 
behaald, of specifieke vaardigheden 
kunnen worden verworven;
(f) voor de aflossing van een krediet 
op termijnen “betalingsvrije perioden” 
van meer dan drie maanden worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, de 
consument de precontractuele informatie 
verstrekken die nodig is om verschillende 
aanbiedingen te kunnen vergelijken, 
teneinde een geïnformeerde beslissing te 
kunnen nemen over het al dan niet afsluiten 
van een kredietovereenkomst of een 
overeenkomst inzake 
crowdfundingkredietdiensten op basis van 
de door de kredietgever of de verlener van 

De lidstaten schrijven voor dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, de 
consument de precontractuele informatie 
verstrekken die nodig is om verschillende 
aanbiedingen te kunnen vergelijken, 
teneinde een geïnformeerde beslissing te 
kunnen nemen over het al dan niet afsluiten 
van een kredietovereenkomst of een 
overeenkomst inzake 
crowdfundingkredietdiensten op basis van 
de door de kredietgever of de verlener van 
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crowdfundingkredietdiensten aangeboden 
kredietvoorwaarden en, indien van 
toepassing, de door de consument geuite 
voorkeuren en informatie. Dergelijke 
precontractuele informatie wordt ten 
minste één dag voordat de consument door 
een kredietovereenkomst of -aanbieding, of 
door een overeenkomst of aanbieding 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten gebonden is, 
aan de consument verstrekt.

crowdfundingkredietdiensten aangeboden 
kredietvoorwaarden en, indien van 
toepassing, de door de consument geuite 
voorkeuren en informatie. Dergelijke 
precontractuele informatie wordt ten 
minste één dag voordat de consument door 
een kredietovereenkomst of -aanbieding, of 
door een overeenkomst of aanbieding 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten gebonden is, 
aan de consument verstrekt, ook wanneer 
een techniek voor communicatie op 
afstand wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de in de eerste alinea bedoelde 
precontractuele informatie minder dan 
één dag voordat de consument door de 
kredietovereenkomst of de 
kredietaanbieding, of door een 
overeenkomst of aanbieding inzake de 
verlening van 
crowdfundingkredietdiensten gebonden is, 
wordt verstrekt, eisen de lidstaten dat de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument, op papier of een andere 
duurzame drager, herinneren aan de 
mogelijkheid om de kredietovereenkomst 
of de crowdfundingkredietdiensten te 
herroepen en aan de voor herroeping te 
volgen procedure, overeenkomstig artikel 
26. Die herinnering wordt uiterlijk één dag 
na het sluiten van de kredietovereenkomst 
of de overeenkomst inzake de verlening 
van crowdfundingkredietdiensten of het 
aanvaarden van de kredietaanbieding aan 

De lidstaten eisen dat de kredietgever en, 
in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument, op papier of een andere 
duurzame drager, herinneren aan de 
mogelijkheid om de kredietovereenkomst 
of de crowdfundingkredietdiensten te 
herroepen en aan de voor herroeping te 
volgen procedure, overeenkomstig artikel 
26. Die herinnering wordt uiterlijk één dag 
na het sluiten van de kredietovereenkomst 
of de overeenkomst inzake de verlening 
van crowdfundingkredietdiensten of het 
aanvaarden van de kredietaanbieding aan 
de consument bezorgd.
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de consument bezorgd.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
precontractuele informatie wordt op papier 
of op een andere duurzame drager verstrekt 
door middel van het formulier “Europese 
standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” in bijlage I. Alle 
informatie in het formulier is even 
prominent. De kredietgever wordt geacht te 
hebben voldaan aan de informatievereisten 
van dit lid en van artikel 3, leden 1 en 2, 
van Richtlijn 2002/65/EG indien hij de 
Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet heeft verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde 
precontractuele informatie wordt op papier 
of op een andere duurzame drager verstrekt 
door middel van het formulier “Europese 
standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” in bijlage I. Alle 
informatie in het formulier is even 
prominent. De kredietgever wordt geacht te 
hebben voldaan aan de informatievereisten 
van dit lid en van artikel 3, leden 1 en 2, 
van Richtlijn 2002/65/EG indien hij de 
Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet heeft verstrekt. Bij het 
verstrekken van precontractuele 
informatie wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de behoeften van personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) een waarschuwing betreffende de 
gevolgen van wanbetaling of te late 
betaling;

(n) een waarschuwing betreffende de 
gevolgen van wanbetaling of te late 
betaling en een toelichting daarbij, met 
inbegrip van de bijbehorende kosten;

Or. en
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – punt s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) het recht van de consument, als 
bedoeld in lid 8, om op verzoek een 
kosteloos exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst of van de 
ontwerpovereenkomst inzake de verlening 
van crowdfundingkredietdiensten te 
ontvangen, mits de kredietgever ten tijde 
van het verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten met de 
consument aan te gaan;

(s) het recht van de consument, als 
bedoeld in lid 8, om een kosteloos 
exemplaar van de 
ontwerpkredietovereenkomst of van de 
ontwerpovereenkomst inzake de verlening 
van crowdfundingkredietdiensten te 
ontvangen, mits de kredietgever ten tijde 
van het verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten met de 
consument aan te gaan;

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tegelijk met de verstrekking van 
het formulier “Europese 
standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” aan de consument, 
verstrekken de kredietgever en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument het formulier “Europees 
standaardoverzicht inzake 
consumentenkrediet” in bijlage II, dat de 
volgende precontractuele informatie bevat:

4. De volgende precontractuele 
informatie krijgt een prominente plaats 
aan het begin van het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet”:

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) kosten in het geval van 
betalingsachterstand.

(f) een waarschuwing betreffende de 
gevolgen van wanbetaling of 
betalingsachterstand en een toelichting 
daarbij, met inbegrip van de bijbehorende 
kosten;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) informatie over het 
herroepingsrecht.

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie die in het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” en in het formulier 
“Europees standaardoverzicht inzake 
consumentenkrediet” wordt weergegeven, 
moet consistent zijn. De informatie moet 
goed leesbaar zijn en er moet rekening 
worden gehouden met de technische 
beperkingen van de drager waarop zij 
wordt weergegeven. De informatie wordt 
op passende en geschikte wijze getoond op 

De informatie die in het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” wordt weergegeven, 
moet goed leesbaar zijn en er moet 
rekening worden gehouden met de 
technische beperkingen van de drager 
waarop zij wordt weergegeven. De 
informatie wordt op passende en geschikte 
wijze getoond op de verschillende kanalen.
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de verschillende kanalen.

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
vaststelling en, waar nodig, wijziging, van 
technische reguleringsnormen om het 
format en de presentatie van het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” te bepalen 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om het format en de presentatie van het 
formulier “Europese standaardinformatie 
inzake consumentenkrediet” te bepalen en 
dient deze ontwerpen op uiterlijk [datum 
in te vullen] bij de Commissie in. Deze 
ontwerpen moeten daarna om de twee 
jaar worden herzien.

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle aanvullende informatie die de 
kredietgever aan de consument geeft, 
wordt verstrekt in een afzonderlijk 
document dat aan het formulier “Europese 
standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” of het formulier 
“Europees standaardoverzicht inzake 
consumentenkrediet” kan worden gehecht.

Alle aanvullende informatie die de 
kredietgever aan de consument geeft, is 
goed leesbaar en wordt verstrekt in een 
afzonderlijk document, dat aan het 
formulier “Europese standaardinformatie 
inzake consumentenkrediet” kan worden 
gehecht.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In afwijking van lid 3 omvat, bij 
communicatie via spraaktelefonie, als 
bedoeld in artikel 3, lid 3 van Richtlijn 
2002/65/EG, de beschrijving van de 
belangrijkste kenmerken van de 
financiële dienst die verleend moet 
worden ingevolge het tweede streepje van 
artikel 3, lid 3, punt b), van die richtlijn, 
ten minste de in lid 3, punten c), d), e), f) 
en i), van dit artikel vermelde elementen, 
alsmede het jaarlijkse kostenpercentage, 
weergegeven aan de hand van een 
representatief voorbeeld en het totale door 
de consument te betalen bedrag.

Schrappen

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de overeenkomst op verzoek 
van de consument gesloten is met 
gebruikmaking van een middel voor 
communicatie op afstand dat 
informatieverstrekking overeenkomstig dit 
artikel niet mogelijk maakt, verstrekken de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” en het formulier 
“Europees standaardoverzicht inzake 
consumentenkrediet” onmiddellijk na het 
sluiten van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten.

7. Indien de overeenkomst op verzoek 
van de consument gesloten is met 
gebruikmaking van een middel voor 
communicatie op afstand dat 
informatieverstrekking overeenkomstig dit 
artikel niet mogelijk maakt, verstrekken de 
kredietgever en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten het formulier 
“Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” onmiddellijk na het 
sluiten van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de overeenkomst op verzoek van de 
consument gesloten is met gebruikmaking 
van een techniek voor communicatie op 
afstand, worden in elk geval altijd de 
overeenkomst en eventuele andere daarbij 
overhandigde documenten aan de 
consument verstrekt in een vorm die 
geautomatiseerd lezen en juridische 
beoordeling mogelijk maakt zodat de 
overeenstemming ervan met deze richtlijn 
en met de wetgeving van de Unie in 
verband met oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten en in 
verband met de bescherming van 
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persoonsgegevens kan worden 
beoordeeld.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Op verzoek van de consument 
verstrekken de kredietgever en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar 
of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, naast het 
formulier “Europese standaardinformatie 
inzake consumentenkrediet” en het 
formulier “Europees standaardoverzicht 
inzake consumentenkrediet”, kosteloos 
een kopie van de 
ontwerpkredietovereenkomst of van de 
ontwerpovereenkomst inzake de verlening 
van crowdfundingkredietdiensten aan de 
consument, op voorwaarde dat de 
kredietgever op het moment van het 
verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten met de 
consument te sluiten.

8. De kredietgever en, in voorkomend 
geval, de kredietbemiddelaar of de verlener 
van crowdfundingkredietdiensten 
verstrekken, naast het formulier “Europese 
standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet”, kosteloos een kopie 
van de ontwerpkredietovereenkomst of van 
de ontwerpovereenkomst inzake de 
verlening van crowdfundingkredietdiensten 
aan de consument, op voorwaarde dat de 
kredietgever op het moment van het 
verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst of de overeenkomst 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten met de 
consument te sluiten. De verstrekking van 
de kredietaanbieding verplicht de 
kredietgever ertoe zijn algemene 
voorwaarden te handhaven gedurende ten 
minste 14 dagen vanaf de datum van 
ontvangst door de consument.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Dit artikel is niet van toepassing 
op leveranciers van goederen of 

Schrappen
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aanbieders van diensten die bij wijze van 
nevenactiviteit als kredietbemiddelaar 
optreden. Dit doet geenszins af aan de 
verplichting van de kredietgever of, in 
voorkomend geval, van de 
kredietbemiddelaar of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, om ervoor 
te zorgen dat de consument de in dit 
artikel bedoelde precontractuele 
informatie ontvangt.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegelijk met de verstrekking van 
het formulier “Europese informatie 
inzake consumentenkrediet” aan de 
consument, verstrekken de kredietgever 
en, in voorkomend geval, de 
kredietbemiddelaar de consument het 
formulier “Europees standaardoverzicht 
inzake consumentenkrediet” in bijlage II.

Schrappen

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De informatie die in het formulier 
“Europese informatie inzake 
consumentenkrediet” en in het formulier 
“Europees standaardoverzicht inzake 
consumentenkrediet” wordt weergegeven, 
moet consistent zijn. De informatie moet 
goed leesbaar zijn en er moet rekening 

4. De informatie die in het formulier 
“Europese informatie inzake 
consumentenkrediet” wordt weergegeven, 
moet consistent zijn. De informatie moet 
goed leesbaar zijn en er moet rekening 
worden gehouden met de technische 
beperkingen van de drager waarop zij 
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worden gehouden met de technische 
beperkingen van de drager waarop zij 
wordt weergegeven. De informatie wordt 
op passende en geschikte wijze getoond op 
de verschillende kanalen.

wordt weergegeven. De informatie wordt 
op passende en geschikte wijze getoond op 
de verschillende kanalen.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Op verzoek van de consument 
verstrekt de kredietgever en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, 
naast het formulier “Europese informatie 
inzake consumentenkrediet” en het 
formulier “Europees standaardoverzicht 
inzake consumentenkrediet”, kosteloos 
een kopie van de 
ontwerpkredietovereenkomst aan de 
consument, op voorwaarde dat de 
kredietgever op het moment van het 
verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst met de consument te 
sluiten.

6. Op verzoek van de consument 
verstrekt de kredietgever en, in 
voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, 
naast het formulier “Europese informatie 
inzake consumentenkrediet”, kosteloos een 
kopie van de ontwerpkredietovereenkomst 
aan de consument, op voorwaarde dat de 
kredietgever op het moment van het 
verzoek voornemens is de 
kredietovereenkomst met de consument te 
sluiten.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de in lid 1 
bedoelde eis met betrekking tot de wijze 
waarop de toelichtingen worden verstrekt 
en de mate waarin zij worden verstrekt, 
aanpassen aan:

Schrappen
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(a) de omstandigheden van de situatie 
waarin het krediet wordt aangeboden;
(b) de persoon aan wie het krediet 
wordt aangeboden;
(c) de aard van het aangeboden 
krediet.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers, kredietbemiddelaars en 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
consumenten informeren wanneer zij een 
gepersonaliseerde aanbieding ontvangen 
die gebaseerd is op profilering of andere 
vormen van geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens.

De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers, kredietbemiddelaars en 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
de toestemming krijgen van consumenten 
en hen informeren wanneer zij een 
gepersonaliseerde aanbieding ontvangen 
die gebaseerd is op geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een dergelijke gepersonaliseerde 
aanbieding mag uitsluitend gebaseerd zijn 
op gegevens in verband met de financiële 
en economische omstandigheden van de 
consument zoals bepaald in artikel 18, lid 
2.

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen kredietgevers 
of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten toestaan om 
van de consument te verlangen dat zij over 
een verzekeringspolis met betrekking tot de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten beschikken, 
rekening houdend met overwegingen op 
grond van het evenredigheidsbeginsel. In 
dergelijke gevallen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever of de verlener 
van crowdfundingdiensten verplicht wordt 
de verzekeringspolis van een andere dan 
zijn of haar voorkeursdienstverlener te 
aanvaarden, mits de door die 
verzekeringspolis geboden waarborg 
gelijkwaardig is aan die van de door de 
kredietgever of de verlener van 
crowdfundingdiensten voorgestelde 
verzekeringspolis, zonder de voorwaarde 
van de kredietaanbieding aan de consument 
te wijzigen.

4. De lidstaten kunnen kredietgevers 
of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten toestaan om 
van de consument te verlangen dat zij over 
een verzekeringspolis met betrekking tot de 
kredietovereenkomst of de 
crowdfundingkredietdiensten beschikken, 
rekening houdend met overwegingen op 
grond van het evenredigheidsbeginsel. In 
dergelijke gevallen zorgen de lidstaten 
ervoor dat de kredietgever of de verlener 
van crowdfundingdiensten verplicht wordt 
de verzekeringspolis van een andere dan 
zijn of haar voorkeursdienstverlener te 
aanvaarden, mits de door die 
verzekeringspolis geboden waarborg 
gelijkwaardig is aan die van de door de 
kredietgever of de verlener van 
crowdfundingdiensten voorgestelde 
verzekeringspolis, zonder de voorwaarde 
van de kredietaanbieding aan de consument 
te wijzigen. In die gevallen worden in de 
verzekeringspolis geen beperkende 
voorwaarden opgelegd wanneer aan 
specifieke vereisten in verband met vooraf 
bestaande medische aandoeningen is 
voldaan (zoals de criteria van het “recht 
op vergetelheid” voor voormalige 
kankerpatiënten). De lidstaten zorgen 
ervoor dat mensen die van specifieke 
aandoeningen genezen zijn, gelijke 
toegang hebben tot verzekeringspolissen.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1



PR\1238734NL.docx 45/72 PE696.560v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietgevers, kredietbemiddelaars en 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
niet door het aanbieden van 
nevendiensten via standaardopties afleiden 
dat de consument met de aankoop daarvan 
instemt. Standaardopties zijn onder meer 
vooraf aangekruiste vakjes.

1. De lidstaten verbieden 
kredietgevers, kredietbemiddelaars en 
verleners van crowdfundingkredietdiensten 
standaardopties te gebruiken waaruit 
wordt afgeleid dat de consument met de 
aankoop van 
consumentenkredietproducten of 
nevendiensten instemt. Standaardopties 
zijn onder meer vooraf aangekruiste 
vakjes.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De instemming van de consument 
om met vakjes aangeboden nevendiensten 
aan te kopen, gebeurt door middel van een 
duidelijke actieve handeling die een vrije, 
specifieke, geïnformeerde en 
ondubbelzinnige aanwijzing vormt van zijn 
of haar goedkeuring van de inhoud en de 
strekking van de vakjes.

2. De instemming van de consument 
om met vakjes aangeboden 
consumentenkredietproducten of 
nevendiensten aan te kopen, gebeurt door 
middel van een duidelijke actieve 
handeling die een vrije, specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
aanwijzing vormt van zijn of haar 
goedkeuring van de inhoud en de strekking 
van de vakjes.

Or. en

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Stilzwijgen of inactiviteit mogen 
niet als instemming gelden.
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Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie die noodzakelijk is voor de 
beoordeling van de kredietwaardigheid is 
beperkt tot:
(a) recente gegevens over de 
betaalrekening;
(b) actuele gegevens over alle 
uitstaande kredieten en 
betalingsachterstanden;
(c) gegevens over inkomen en 
uitkeringen;
(d) gegevens over vaste uitgaven;
(e) informatie over bekende verwachte 
veranderingen in het inkomen tijdens de 
looptijd van het krediet (bijvoorbeeld 
wegens wijzigingen in de arbeidssituatie 
van een consument);
(f)  informatie over bekende 
verwachte veranderingen in de uitgaven 
tijdens de looptijd van het krediet;
(g) indien relevant, de samenstelling 
van het huishouden van de kredietnemer 
en, in voorkomend geval, de 
betaalrekeningen van de 
medeondertekenaar van de 
consumentenkredietovereenkomst.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kredietgevers, kredietbemiddelaars of 
derden die namens hen optreden mogen 
met het oog op de 
kredietwaardigheidsbeoordeling geen 
informatie van de consument vragen, 
verzamelen of verwerken die geen 
verband houdt met de in alinea 1 bis van 
dit lid bedoelde gegevens, overeenkomstig 
artikel 9, lid 1 van 
Verordening (EU) 2016/679 (AVG). 
Gegevens over ras of etnische afkomst, 
politieke overtuiging, geloof of 
levensbeschouwelijke overtuiging, 
lidmaatschap van een vakbond, gegevens 
betreffende iemands gezondheid, 
seksleven of seksuele gerichtheid worden 
niet verwerkt of gebruikt om de 
kredietwaardigheid te beoordelen. 
Bovendien wordt de 
kredietwaardigheidsbeoordeling 
gebaseerd op informatie die toereikend is 
om het gezinsbudget van de consument 
adequaat te beoordelen. De beoordeling is 
niet louter gebaseerd op de 
kredietgeschiedenis van een consument 
(informatie over betalingsachterstanden 
en wanbetalingen in het verleden).

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de vaststelling en, waar nodig, 
wijziging van technische 
reguleringsnormen om de grenzen af te 
bakenen voor de gegevens die moeten 
worden beoordeeld uit hoofde van lid 2 
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van dit artikel. Deze technische 
reguleringsnormen worden vastgesteld 
overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 
14 van Verordening (EU) nr. 1093/2010.
De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om de grenzen af te bakenen voor de 
gegevens die moeten worden beoordeeld 
uit hoofde van lid 2 van dit artikel en 
dient deze ontwerpen op uiterlijk [datum 
in te vullen] bij de Commissie in. De EBA 
beoordeelt en ontwerpt, zo nodig, andere 
technische reguleringsnormen om het 
format, de presentatie van en de grenzen 
voor de gegevens die moeten worden 
beoordeeld uit hoofde van lid 2 van dit 
artikel te bepalen en dient deze ontwerpen 
voor het eerst op uiterlijk [datum in te 
vullen] en vervolgens om de twee jaar bij 
de Commissie in.

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De desbetreffende omstandigheden 
worden naar behoren gedocumenteerd 
door de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten, met een 
beoordeling van de 
terugbetalingscapaciteit van de 
consument. Aan de consument wordt een 
realistisch aflossingsplan voorgelegd.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
kredietgevers of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten 
aansprakelijk worden gesteld en passende 
boetes moeten betalen in het geval van 
een inbreuk op de bovenvermelde 
bepalingen. De consumenten krijgen 
toegang tot evenredige en effectieve 
rechtsmiddelen, met inbegrip van 
schadevergoeding. Deze rechtsmiddelen 
doen geen afbreuk aan de toepassing van 
andere rechtsmiddelen die consumenten 
op grond van het Unierecht of het interne 
recht ter beschikking staan.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de 
kredietwaardigheidsbeoordeling het 
gebruik van profilering of andere 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens omvat, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de consument het recht 
heeft om:

6. Wanneer de 
kredietwaardigheidsbeoordeling het 
gebruik van profilering of andere 
geautomatiseerde of semiautomatische 
verwerking van persoonsgegevens omvat, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
kredietgever of verlener van 
crowdfundingdiensten de consument 
hiervan op de hoogte brengt en dat de 
consument het recht heeft om:

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten om een 
duidelijke uitleg over de 
kredietwaardigheidsbeoordeling, met 
inbegrip van de logica en de risico’s met 
betrekking tot de geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens, evenals 
het belang en de gevolgen ervan voor de 
genomen beslissing, te vragen en deze te 
verkrijgen;

(b) de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten te vragen om 
een duidelijke uitleg over de 
kredietwaardigheidsbeoordeling die is 
toegesneden op de individuele 
omstandigheden van de consument, met 
inbegrip van:

i) de logica en de risico’s met betrekking 
tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, evenals het belang en 
de gevolgen ervan voor de genomen 
beslissing;  
ii) de gegevenscategorieën die tijdens deze 
beoordeling werden verwerkt en de 
weging van elke categorie in de 
beslissing; en om deze uitleg te verkrijgen;

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 6 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een uitleg te krijgen over de 
procedure om de beslissing aan te 
vechten.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer de kredietaanvraag wordt 
afgewezen, de kredietgever of de verlener 
van crowdfundingkredietdiensten de 
consument onverwijld in kennis moet 
stellen van de afwijzing en, in voorkomend 
geval, van het feit dat de beoordeling van 
de kredietwaardigheid is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking van 
gegevens.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer de kredietaanvraag wordt 
afgewezen, de kredietgever of de verlener 
van crowdfundingkredietdiensten de 
consument onverwijld in kennis moet 
stellen van de afwijzing met opgave van de 
reden(en) voor die afwijzing op papier of 
op een andere duurzame drager. In 
voorkomend geval verlangen de lidstaten 
dat de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten de 
consument onverwijld in kennis stelt van 
het feit dat de beoordeling van de 
kredietwaardigheid is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking van 
gegevens, met inbegrip van informatie 
over het recht van de consument op 
menselijke tussenkomst en over de 
procedure om de beslissing aan te 
vechten.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Lidstaten waar de wetgeving van 
kredietgevers of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten vereist dat zij 
de kredietwaardigheid van consumenten op 
basis van een raadpleging van de relevante 
databank beoordelen, kunnen dit vereiste 
behouden.

9. Lidstaten waar de wetgeving van 
kredietgevers of verleners van 
crowdfundingkredietdiensten vereist dat zij 
de kredietwaardigheid van consumenten op 
basis van een raadpleging van de relevante 
databank beoordelen, kunnen dit vereiste 
behouden. De 
kredietwaardigheidsbeoordeling wordt 
echter gebaseerd op informatie die 
toereikend is om het gezinsbudget van de 
consument adequaat te beoordelen. De 
beoordeling is niet louter gebaseerd op de 
kredietgeschiedenis van een consument 
(informatie over betalingsachterstanden 
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en wanbetalingen in het verleden).

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. In het geval van 
kredietovereenkomsten of 
overeenkomsten inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten met 
onbepaalde looptijd wordt de relevantie 
van de eerste 
kredietwaardigheidsbeoordeling ten 
minste om de twee jaar geëvalueerd door 
de kredietgever of de verlener van 
crowdfundingkredietdiensten. Het 
aflossingsplan wordt dienovereenkomstig 
aangepast. 

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De databanken bevatten ten minste 
informatie over de betalingsachterstanden 
van consumenten.

3. De databanken bevatten uitsluitend 
informatie over alle betalingsachterstanden 
van consumenten met betrekking tot 
kredietaflossingen, de aard van het 
betrokken krediet en de identiteit van de 
kredietgever. De aanbieders van de 
databanken mogen geen andere 
informatie verzamelen.

Or. en
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Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De nationale bevoegde autoriteiten 
verrichten op gezette tijden controles van 
de processen en de informatie in de 
databanken die op hun grondgebied 
worden gebruikt om na te gaan of zij in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn.

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
doeltreffende klachtenprocedures en 
mechanismen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting voorhanden zijn om 
de problemen van consumenten met 
betrekking tot de werking en inhoud van 
de op hun grondgebied gebruikte 
databanken te faciliteren, met inbegrip 
van problemen in verband met het 
resultaat van zoekopdrachten in de 
databanken.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Aanbieders van 
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databanken beschikken over processen 
die garanderen dat de informatie in hun 
databanken actueel en accuraat is. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten binnen dertig dagen in 
kennis worden gesteld van de registratie 
van negatieve kredietgegevens in een 
databank, waarbij zij informatie krijgen 
over de mogelijkheid om, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 (AVG), hun 
rechten op inzage, rectificatie, wissing en 
bezwaar uit te oefenen.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietovereenkomsten of overeenkomsten 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten op papier of 
op een andere duurzame drager worden 
opgesteld en dat aan alle 
overeenkomstsluitende partijen een 
exemplaar van de kredietovereenkomst of 
de overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten wordt 
verstrekt.

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietovereenkomsten of overeenkomsten 
inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten op papier of 
op een andere duurzame drager worden 
opgesteld en dat aan alle 
overeenkomstsluitende partijen een 
exemplaar van de kredietovereenkomst of 
de overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten wordt 
verstrekt. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de drager als de 
overeenkomst wordt verstrekt aan een 
persoon met een handicap.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – punt d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de informatie over de nieuwe 
referentierentevoet is ook beschikbaar in de 
gebouwen van de kredietgever of van de 
verlener van de 
crowdfundingkredietdiensten.

(d) de informatie over de nieuwe 
referentierentevoet is ook beschikbaar in de 
gebouwen en op de website van de 
kredietgever of van de verlener van de 
crowdfundingkredietdiensten.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
wanneer een krediet wordt toegekend in de 
vorm van een geoorloofde debetstand op 
een rekening, de kredietgever de 
consument tijdens de loop van de 
kredietovereenkomst regelmatig op de 
hoogte moet brengen met een 
rekeningafschrift op papier of op een 
andere duurzame drager. Dit afschrift bevat 
de volgende elementen:

1. De lidstaten schrijven voor dat 
wanneer een krediet wordt toegekend in de 
vorm van een geoorloofde debetstand op 
een rekening, de kredietgever de 
consument tijdens de loop van de 
kredietovereenkomst ten minste 
maandelijks op de hoogte moet brengen 
met een rekeningafschrift op papier of op 
een andere duurzame drager. Dit afschrift 
bevat de volgende elementen:

Or. en

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat wanneer 
een krediet wordt toegekend in de vorm 
van een geoorloofde debetstand op een 
rekening, de kredietgever de consument, 
voordat de betreffende wijziging van 
kracht wordt, op papier of op een andere 
duurzame drager op de hoogte moet 

De lidstaten schrijven voor dat wanneer 
een krediet wordt toegekend in de vorm 
van een geoorloofde debetstand op een 
rekening, de kredietgever de consument, 
ten minste twee werkdagen voordat de 
betreffende wijziging van kracht wordt, op 
papier of op een andere duurzame drager 
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brengen van verhogingen van de 
debetrentevoet of van de kosten.

op de hoogte moet brengen van 
verhogingen van de debetrentevoet of van 
de kosten.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat, in geval 
van een aanzienlijke overschrijding 
gedurende meer dan een maand, de 
kredietgever de consument, op papier of op 
een andere duurzame drager, onverwijld op 
de hoogte brengt van:

De lidstaten schrijven voor dat, in geval 
van een overschrijding gedurende meer dan 
twee weken, de kredietgever de consument, 
op papier of op een andere duurzame 
drager, onverwijld op de hoogte brengt 
van:

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien biedt de kredietgever, in geval 
van regelmatige overschrijding, de 
consument adviesdiensten aan, indien 
beschikbaar, of verwijst hij hen door naar 
schuldadviesverstrekking.

Bovendien biedt de kredietgever, in geval 
van regelmatige overschrijding, de 
consument kosteloze adviesdiensten aan, 
indien beschikbaar, of verwijst hij hen door 
naar schuldadviesverstrekking.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor overschrijding aangerekende 
kosten zijn niet hoger dan 0,5 % van het 
bedrag van de overschrijding. De 
kredietgever zorgt ervoor dat de 
consument van die kosten op de hoogte 
wordt gesteld overeenkomstig alle 
desbetreffende bepalingen van deze 
richtlijn. 

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in de eerste alinea bedoelde 
herroepingsrecht vervalt in elk geval drie 
jaar en 14 kalenderdagen na de sluiting 
van de kredietovereenkomst of de 
overeenkomst inzake de verlening van 
crowdfundingkredietdiensten. Het 
herroepingsrecht vervalt niet indien de 
consument niet op de hoogte werd 
gebracht van zijn herroepingsrecht.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
berekening van de vergoeding voor de 
kredietgever al in de precontractuele fase 
en in ieder geval tijdens de uitvoering van 
de kredietovereenkomst transparant en 
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begrijpelijk is voor de consument.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het jaarlijkse kostenpercentage omvat 
ook de kosten voor aanvullende 
verzekeringen of andere financiële 
producten die samen met het 
kredietproduct zijn verkocht, te koop zijn 
aanbevolen of aangeboden.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) rentevoeten die van toepassing zijn 
op kredietovereenkomsten of op 
crowdfundingkredietdiensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
plafonds vaststellen voor renouvellerende 
kredietfaciliteiten.

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
plafonds vaststellen.
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Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen verboden of 
beperkingen opleggen in verband met 
specifieke kosten of vergoedingen die door 
kredietgevers in hun lidstaat worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers toereikende beleidsregels en 
procedures vaststellen zodat zij 
inspanningen leveren om, in voorkomend 
geval, een redelijke mate van respijt aan te 
houden alvorens een rechtsvordering in te 
leiden. Bij dergelijke respijtmaatregelen 
wordt rekening gehouden met, onder 
andere, de omstandigheden van de 
consument, en zij kunnen onder meer de 
volgende mogelijkheden behelzen:

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietgevers een redelijke mate van respijt 
aanhouden alvorens een rechtsvordering 
in te leiden of het krediet aan een derde 
over te dragen. Bij dergelijke 
respijtmaatregelen wordt rekening 
gehouden met, onder andere, de 
omstandigheden van de consument, en zij 
behelzen ten minste een van de volgende 
mogelijkheden:

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1 – punt b – iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) een aanpassing van de rentevoet; iv) een verlaging van de rentevoet;

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lijst met mogelijke maatregelen 
in de zin van lid 1, punt b), laat de in de 
nationale wetgeving uiteengezette regels 
onverlet en houdt niet in dat de lidstaten 
al die maatregelen moeten opnemen in de 
nationale wetgeving.

Schrappen

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen vereisen dat de 
kosten die de kredietgever mag vaststellen 
en aan de consument mag aanrekenen 
wegens niet-nakoming, niet hoger zijn dan 
hetgeen nodig is ter vergoeding van de 
schade die de kredietgever als gevolg van 
de niet-nakoming heeft geleden.

3. De lidstaten vereisen dat de kosten 
die de kredietgever mag vaststellen en aan 
de consument mag aanrekenen wegens 
niet-nakoming, niet hoger zijn dan hetgeen 
nodig is ter vergoeding van de schade die 
de kredietgever als gevolg van de niet-
nakoming heeft geleden. De lidstaten 
stellen een limiet aan deze kosten vast.

Or. en
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Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen de 
kredietgever toestaan om aan de 
consument aanvullende kosten wegens 
niet-nakoming aan te rekenen. In dat 
geval stellen de lidstaten een limiet aan 
deze kosten vast.

Schrappen

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
schuldadviesdiensten beschikbaar worden 
gesteld voor consumenten.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
schuldadviesdiensten beschikbaar worden 
gesteld voor consumenten. Die 
schuldadviesdiensten zijn onafhankelijk 
en worden kosteloos verstrekt aan de 
consument.

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisaties of personen die zulke 
schuldadviesdiensten verlenen, moeten 
zich met behulp van een eenvoudige 
procedure registreren bij de nationale 
bevoegde autoriteit.
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Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
vaststelling en, waar nodig, wijziging van 
technische reguleringsnormen om te 
bepalen welke praktijken 
schuldadviesdiensten uit hoofde van 
alinea 1 van dit artikel mogen toepassen 
om ervoor te zorgen dat de consumenten 
toegang hebben tot schuldadvies van 
goede kwaliteit. 

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om de praktijken te bepalen die 
schuldadviesdiensten uit hoofde van 
alinea 1 van dit artikel mogen toepassen 
om ervoor te zorgen dat de consumenten 
toegang hebben tot schuldadvies van 
goede kwaliteit en dient deze ontwerpen 
op uiterlijk [datum in te vullen] bij de 
Commissie in. De EBA beoordeelt en 
ontwerpt, zo nodig, andere technische 
reguleringsnormen die zij voor het eerst 
op uiterlijk [datum in te vullen] en 
vervolgens om de twee jaar bij de 
Commissie indient.
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Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
vaststelling en, waar nodig, wijziging van 
technische reguleringsnormen om te 
bepalen over welke minimale kwalificaties 
schuldadviesdiensten moeten beschikken 
om te waarborgen dat de consumenten 
toegang hebben tot schuldadvies van 
goede kwaliteit. 

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Bankautoriteit (EBA) 
ontwerpt technische reguleringsnormen 
om de minimale kwalificaties te bepalen 
die schuldadviesdiensten uit hoofde van 
alinea 1 van dit artikel moeten hebben om 
te waarborgen dat de consumenten 
toegang hebben tot schuldadvies van 
goede kwaliteit en dient deze ontwerpen 
op uiterlijk [datum in te vullen] bij de 
Commissie in. De EBA beoordeelt en 
ontwerpt, zo nodig, andere technische 
reguleringsnormen die zij voor het eerst 
op uiterlijk [datum in te vullen] en 
vervolgens om de twee jaar bij de 
Commissie indient.

Or. en
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Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Invordering van schulden

De lidstaten stellen een lijst maatregelen 
vast die incassoagenten niet mogen 
toepassen wanneer zij bij consumenten 
schulden invorderen. Deze praktijken 
komen neer op intimidatie en gaan, 
afhankelijk van de praktijk, gepaard met 
ontmoedigende boeten en strafvervolging. 
Deze lijst bevat ten minste:
(a) misleiding van de consument, met 
inbegrip van ongepaste juridische 
bedreigingen of overige misleidende 
informatie;
(b) het sturen van buitensporig veel 
aanmaningen of telefonische of andere 
herinneringen, met inbegrip van 
automatische berichten en berichten die 
worden gegenereerd door een technologie 
die wordt bediend zonder menselijke 
interventie;
(c) het niet aftrekken van eerdere 
betalingen van het geëiste bedrag;
(d) het versturen van stigmatiserende 
of intimiderende berichten;
(e) het contacteren van andere 
personen dan de consument, onder wie 
zijn familieleden, vrienden, buren en 
collega’s;
(f) het contacteren van consumenten 
op ongepaste tijdstippen of plaatsen, 
onder meer onder werktijd en op het 
werk;
(g) het bij consumenten in rekening 
brengen van vergoedingen en boeten die 
de kosten overschrijden die rechtstreeks 
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verband houden met het beheer van de 
schuld. 
Telefoonoproepen van kredietservicers 
naar de consument worden stelselmatig 
opgenomen, op voorwaarde dat de 
consument daar vooraf toestemming voor 
geeft.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die informatie heeft de vorm van een 
formele kennisgeving die wordt verstrekt 
uiterlijk zeven dagen na de sluiting van de 
overeenkomst waarin de overdracht wordt 
geformaliseerd. De kennisgeving wordt 
schriftelijk verstrekt, en vermeldt duidelijk 
en beknopt alle relevante informatie, met 
inbegrip van: 
i) de identiteit en het wettelijke adres van 
de overdragende partij; 
ii) de identiteit en het wettelijke adres van 
de overnemende partij; 
iii) in voorkomend geval, de identiteit en 
het wettelijke adres van de kredietservicer;
iv) de rechtsgrondslag van de schuld, met 
inbegrip van de mogelijkheid van inzage 
in alle documenten die het verschuldigde 
verslag rechtvaardigen (overeenkomst, 
aflossingsplan enz.); 
v) een opsplitsing van het verschuldigde 
verdrag in de vorm van een saldo (met het 
totale verschuldigde bedrag, inclusief 
hoofdsom, rente, boeten en bijkomende 
kosten); 
vi) de betalingstermijnen van de schuld; 
vii) in voorkomend geval, de aankoopprijs 
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en informatie over het terugkooprecht van 
de consument;
viii) de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit en de klachtenprocedure.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie beoordeelt ten 
laatste in 2024 of er regulering 
noodzakelijk is om consumenten die lenen 
en investeren via crowdfundingplatforms, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 
d), van Verordening (EU) 2020/1503, 
voldoende te beschermen indien het 
platform niet optreedt als kredietgever of 
kredietbemiddelaar, maar de 
kredietverlening faciliteert tussen 
consumenten die optreden als 
kredietgever en consumenten die optreden 
als projecteigenaar, zoals gedefinieerd in 
artikel 2, lid 1, punt h) van 
Verordening (EU) 2020/1503.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie deelt de resultaten 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde 
evaluatie en beoordeling mee aan het 
Europees Parlement en de Raad, eventueel 
samen met een wetgevingsvoorstel.

3. De Commissie deelt de resultaten 
van de evaluatie en beoordeling mee aan 
het Europees Parlement en de Raad, 
eventueel samen met een 
wetgevingsvoorstel.
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Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

De huidige richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten dateert van 2008 en 
sindsdien is de markt voor kredietproducten ingrijpend gewijzigd. Door de digitalisering is de 
beschikbaarheid van kredieten voor consumenten toegenomen en is het mogelijk een krediet 
aan te gaan door een paar keer te klikken op de computer.  De COVID-19-pandemie heeft de 
beschikbaarheid van producten en diensten op het internet versneld. Dat geldt ook voor 
kredietproducten. Tegelijkertijd heeft die pandemie veel Europeanen en hun gezin in 
financiële moeilijkheden gebracht. De behoefte aan consumentenkredieten is toegenomen en 
de financiële instellingen moesten zich aanpassen aan een groter aantal consumenten die 
moeite hadden om hun bestaande leningen terug te betalen. 

Gezien deze achtergrond is de rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie voor 
een richtlijn betreffende consumentenkrediet (hierna “de richtlijn” genoemd).  Deze 
herziening moet leiden tot een doeltreffende en toekomstbestendige wetgeving, aan de hand 
waarvan de consumenten beter worden geïnformeerd en beschermd. Tevens moet met deze 
herziening een beter voorspelbaar kader voor Europese kredietgevers tot stand worden 
gebracht.

Toepassingsgebied
De rapporteur is verheugd dat het voorstel van de Commissie een uitbreiding van het 
toepassingsgebied inhoudt. Door de digitalisering is niet alleen de beschikbaarheid van 
kredietproducten toegenomen, maar zijn er nu ook meer nieuwe kredietproducten die niet 
onder het toepassingsgebied van de huidige richtlijn vallen. De rapporteur is dan ook 
ingenomen met de voorstellen van de Commissie om het toepassingsgebied uit te breiden en 
geeft daarvoor zelf nog een aantal voorstellen. In dit ontwerpverslag wordt het 
toepassingsgebied uitgebreid naar zowel huur- als leasingovereenkomsten, met inbegrip van 
leasingovereenkomsten zonder aankoopoptie. Overeenkomsten zonder aankoopoptie hebben 
vaak tot overconsumptie bij de consument geleid waarbij deze een totaalbedrag moest betalen 
dat veel hoger was dan de waarde van het geleasede product.

Crowdfundingdiensten zijn een goed voorbeeld van een nieuw producttype op de 
kredietmarkt. De rapporteur stelt voor om mogelijke toekomstige dienstverlening van 
dergelijke aard ook in het toepassingsgebied op te nemen. De rapporteur is echter van mening 
dat het voorstel van de Commissie te weinig rekening houdt met “peer-to-peer”-
crowdfundingleningen. Bijgevolg stelt de rapporteur voor om “peer-to-peer”-
crowdfundingleningen niet in het toepassingsgebied van deze richtlijn op te nemen. De 
Commissie moet zo spoedig mogelijk beoordelen of regulering noodzakelijk is om te zorgen 
voor toereikende bescherming van natuurlijke personen die lenen en investeren via 
crowdfundingplatforms, waarbij het platform niet optreedt als kredietgever of 
kredietbemiddelaar, maar wel de kredietverlening faciliteert tussen consumenten die optreden 
als kredietgever buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten en consumenten die optreden als 
projecteigenaar. In een eventuele toekomstige herziening moeten de regels en de bescherming 
van de consument-kredietnemer als de zwakkere partij worden aangepast, maar is er ook een 
bepaald beschermingsniveau noodzakelijk voor de consument-kredietgever. Bijgevolg stelt de 
rapporteur voor dat de Commissie deze richtlijn ten laatste in 2024 grondig herziet met 
bijzondere aandacht voor “peer-to-peer”-crowdfundingleningen.
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Reclame
Kredietproducten kunnen ingewikkeld zijn. Daarom moet de reclame voor deze producten 
streng worden gereguleerd zodat (onbedoelde) misleiding van de consument wordt 
voorkomen. De rapporteur stelt een verbod op gepersonaliseerde reclame voor evenals een 
verplichting om uitsluitend standaardaanbiedingen te tonen. Voorts moeten de 
reclamevoorschriften worden uitgebreid met informatie over de gevolgen en/of kosten van 
gemiste betalingen. Tot slot moet misleidende reclame waarin de gevolgen van een lening 
onderbelicht blijven, die tot buitensporige schulden kan leiden en die het vooral heeft over 
hoe vlot een lening kan worden aangegaan, door de lidstaten worden verboden.

Precontractuele informatie
Het is van zeer groot belang dat de consumenten informatie krijgen voordat zij een lening 
aangaan. De rapporteur stelt dan ook voor om deze informatie zo duidelijk mogelijk te geven 
zonder de consument ermee te overstelpen. Zij stelt daarom voor de consumenten geen nieuw 
formulier te verstrekken, maar het bestaande formulier “Europese standaardinformatie inzake 
consumentenkrediet” te herstructureren door informatie toe te voegen over gemiste betalingen 
en het herroepingsrecht.

Kredietwaardigheidsbeoordeling
Een doeltreffende kredietwaardigheidsbeoordeling beschermt kredietgevers tegen oninbare 
leningen en consumenten tegen buitensporige schulden. Een kredietwaardigheidsbeoordeling 
is echter het doeltreffendst indien uitsluitend de strikt noodzakelijke financiële gegevens van 
een consument worden beoordeeld. De rapporteur is het ermee eens dat gegevens afkomstig 
van sociale media nooit mogen worden gebruikt bij deze beoordelingen en stelt daarom een 
lijst van objectieve financiële gegevens voor aan de hand waarvan iemands 
kredietwaardigheid moet worden beoordeeld. Het gebruik van alle andere soorten gegevens, 
met name gegevens over de gezondheid en de medische toestand of kankergeschiedenis van 
de consument, moet worden verboden. In Europa zijn er meer dan 12 miljoen voormalige 
kankerpatiënten. De ontzegging van toegang tot leningen of verzekeringen is een van de 
meest veronachtzaamde problemen waarmee voormalige kankerpatiënten te maken krijgen. 
Er zijn wettelijke maatregelen nodig om discriminatie aan te pakken en sociale inclusie te 
bevorderen. Kredietgevers, verleners van crowdfundingkredietdiensten en verzekeraars 
mogen geen rekening houden met de medische geschiedenis van mensen die kanker hebben 
gehad. Tot dusver bestaan er reeds in vijf lidstaten bepalingen die gelijke toegang tot krediet 
waarborgen voor mensen die genezen zijn van specifieke aandoeningen: België, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en Portugal. Dergelijke bepalingen moeten worden toegepast in alle 
lidstaten en tevens worden uitgebreid naar nevendiensten, onder meer verzekeringen. De 
herziening van deze richtlijn biedt een kans om dit onrecht ten aanzien van voormalige 
kankerpatiënten en hun gezin te herstellen.

Plafonds
Consumenten in Europa hebben veel te lang te maken gehad met onredelijke en zelfs 
uitbuitende kosten voor hun kredieten, waarbij kwetsbare consumenten het ergst werden 
getroffen. Met plafonds op het jaarlijkse kostenpercentage en op de totale kosten van het 
krediet voor de consument zullen de soms overdreven kosten van consumentenleningen 
worden beperkt en worden de consumenten beschermd tegen onbetaalbare leningen. Dit is 
reeds gewone praktijk in verschillende lidstaten. De rapporteur is zich ervan bewust dat de 
situatie in de lidstaten verschilt en dat zij de regulering van deze plafonds anders aanpakken, 
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en is daarom van mening dat de lidstaten een ruime handelingsmarge moeten krijgen in de 
bepaling van het percentage of bedrag van het plafond dat zij kiezen. Tegelijkertijd moeten de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om aanvullende plafonds vast te stellen, bv. voor het 
maximumbedrag van de vergoedingen.

Groene kredieten
Momenteel is er in de EU een beperkt aanbod van ecologisch duurzame 
consumentenkredieten. In Portugal, bijvoorbeeld, is het plafond voor bepaalde groene 
kredieten (bv. persoonlijke leningen voor hernieuwbare energie) strikter dan dat van andere 
consumentenkredietproducten. Een lager plafond voor groene consumentenleningen is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de consumenten toegang krijgen tot betaalbare 
financiering om hun groene projecten te kunnen realiseren. Om de ontwikkeling van groene 
projecten, zoals de aankoop van elektrische voertuigen of energie-efficiënte renovaties van 
woningen, te bevorderen, moeten kredietgevers in hun portefeuille betaalbare groene 
consumentenkredietproducten aanbieden en het bijbehorende kredietverleningsbeleid 
ontwikkelen. De rapporteur is van mening dat de Europese Bankautoriteit daartoe, samen met 
belanghebbenden uit de sector en consumentenvertegenwoordigers, een gamma van 
gestandaardiseerde ecologisch duurzame consumentenkredietproducten moet ontwikkelen.

Invordering van schulden
De consumenten, kredietgevers en wetgevers moeten zich gezamenlijk inspannen om te 
voorkomen dat consumenten te hoge schulden maken. Met dat doel voor ogen stelt de 
rapporteur wijzigingen voor om de last te verlagen voor mensen die moeite hebben hun 
leningen terug te betalen. Wanneer een lening uiteindelijk uitmondt in de invordering van 
schulden, zouden meer regels voor de invordering van schulden de doeltreffendheid en 
consumentvriendelijkheid daarvan versterken. De rapporteur stelt daarom een nieuw artikel 
over de invordering van schulden voor, waarin regels voor schuldinvordering worden 
vastgesteld. De lidstaten moeten een aantal praktijken verbieden om situaties te voorkomen 
die neerkomen op intimidatie van consumenten en die averechts werken omdat de lening niet 
wordt terugbetaald, maar de situatie voor de consument nog verergert, hetgeen ook negatieve 
gevolgen heeft voor de samenleving.
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BIJLAGE: LIJST VAN INSTANTIES WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft tijdens de opstelling van het ontwerpverslag 
input ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
European Banking Federation (EBF)
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda)
The European Consumer Organisation (BEUC)
The French Banking Federation (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC
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