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De opkomst van nieuwe, opvallend dure en gevaarlijke, kredietmogelijkheden voor consumenten 
binnen de automobielsector, zoals het ballonkrediet en leasing voor particulieren, baart ons zorgen. 

Deze aantrekkelijke aanbiedingen zijn specifiek gericht op jongeren, of op de goedge-
lovige, minder kapitaalkrachtige consument die wordt verleid door de zeer lage maan-
delijkse betalingen, zonder gewaarschuwd te worden voor de risico’s op lange termijn. 
De consument is niet alleen slecht geïnformeerd over de kosten en risico’s van een ballonkrediet, 
maar heeft vaak ook onvoldoende inkomsten om de laatste betaling te kunnen aflossen. Dit leidt er 
bijna onvermijdelijk toe dat ze opnieuw moeten lenen om het krediet te kunnen afbetalen en/of een 
nieuwe auto te kunnen kopen met een nieuw ballonkrediet, en ga zo maar door.

De wetgeving beschermt consumenten onvoldoende bij koppeling van kredieten aan een verkoop.

In dit dossier bespreken we enkel het ballonkrediet. Voor meer informatie over private leasing als 
gevaarlijke nieuwe trend, verwijzen we de lezer graag door naar het door Test Aankoop opgestelde 
dossier: https://www.test-aankoop.be/mobiliteit/auto-s/dossier/private-lease1 (huurovereenkomst 
met of zonder aankoopoptie). 

We stellen onze aanbevelingen voor op een tijdslijn, van de reclame tot de kredietverlening. Aanbe-
velingen 1 tot 5 zijn specifiek toegespitst op het ballonkrediet. De volgende aanbevelingen zijn meer 
algemeen en hebben betrekking op alle kredieten die verbonden zijn met de verkoop van goederen 
of diensten.

Wat is een ballonkrediet?
Kredietverstrekkers kunnen verschillende soorten ballonkrediet aanbieden, maar het principe blijft het-
zelfde: opvallend lage maandelijkse aflossingen met op het einde van het contract een laatste, veel hogere 
betaling, de zogenaamde ‘ballon’. Bijvoorbeeld voor een contract van 2 jaar kan de ballon 35% van het kre-
dietbedrag zijn, of bij een contract van 4 jaar 25%. Op het einde van het contract zijn er drie mogelijkheden: 
het ballonbedrag betalen en de auto houden; of de auto inleveren en het eindbedrag niet betalen; of de 
auto inleveren en een andere auto aanschaffen die je opnieuw met een ballonkrediet financiert.

DAG ZONDER KREDIET

VOORWOORD
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Het venijn zit letterlijk in de staart. Wie het eindbedrag niet kan terugbetalen, is bijna verplicht om 
een nieuwe wagen met nieuwe financiering aan te gaan. Tweemaal winst voor de bank… Als de 
consument de wagen inlevert om het ballonbedrag niet te moeten betalen, moet de wagen in per-
fecte staat zijn. Zo niet, komen er reparatiekosten bij. En dat is nog niet alles... Vaak is ook het aan-
tal kilometers dat met de wagen mag gereden worden, beperkt tot een bepaald maximum. Als de 
consument het toegelaten aantal kilometers overschrijdt, betaalt hij een toeslag per extra kilometer, 
of wordt de waarde van de wagen heel wat lager geschat… Indien hij het eindbedrag en/of de toes-
lagen niet kan betalen, kan de consument hetzij de auto houden en een nieuw krediet afsluiten om 
het resterende bedrag en de extra kosten te financieren – waarbij er weinig inspraak zal zijn over de 
financiële voorwaarden van het nieuwe krediet.  Ofwel kan hij toch de oude auto inleveren en een 
andere kopen met een nieuw ballonkrediet, maar dat moet dan wel bij dezelfde concessiehouder. 
Het nieuwe krediet moet dan zowel de kosten van de nieuwe auto dekken als het saldo dat overblijft 
na de berekening van de inruilwaarde. De consument die zijn laatste maandelijkse betaling of de 
bijkomende kosten niet kan dragen, ziet zich verplicht om een nieuw krediet af te sluiten om het 
vorige af te lossen ... en riskeert zo in een spiraal van zich opstapelende schulden terecht te komen.

Twee getuigenissen
MEVROUW A sloot in 2015 een ballonkrediet af voor de aankoop van een kleine wagen - Peugeot. Als 
alleenstaande met een jong kind had zij deze nodig om haar dagelijks woon-werk verkeer georganiseerd 
te krijgen. Bij gebreke aan een spaarpotje en gelet op haar lage inkomsten, boden de lage maandelijkse 
aflossingen een doorslaggevend element om voor dit type krediet te kiezen. Het geleend bedrag was 
12.035 €, terug te betalen in 59 maandelijkse aflossingen van 177,44 € en een eindbedrag van 3.500 €. 
De verkoper informeerde haar over het ballonbedrag, maar niet over de voorwaarden voor terugname van 
het voertuig, te weten: maximum aantal afgelegde kilometers, verplichte jaarlijks onderhoud in die garage 
en welke beschadigingen aan het voertuig in rekening konden worden gebracht worden op de restwaarde 
van het voertuig. Hij informeerde haar wel over de mogelijkheid om een nieuw krediet af te sluiten bij de 
aanschaf van een nieuw voertuig. De motor van de auto was aan herstelling toe na 3 jaar, kostprijs 2.300 €. 
Achteraf zegt mevrouw A dat ze destijds geen andere keuze had. « Het was een ‘buitenkans’ maar 
tegelijk een tweesnijdend zwaard. Moest ik opnieuw voor de keuze staan, zou ik niet meer voor deze 
vorm van krediet kiezen. ».

-----------------------------------

MIJNHEER B koopt sinds 15 jaar zijn auto’s met ballonkredieten. Doorslaggevend element is dat dit 
hem toelaat « meer koopkracht te hebben en auto’s uit een hoger prijscategorie te kunnen aankopen ». 
Over de risico’s zegt hij « dat hij zich ervan bewust is dat hij in een systeem stapte waarbij hij om 
het eindbedrag te kunnen betalen, hij zijn wagen telkens moet doorverkopen ». Hij verkoopt dus 
al geruime tijd om de 4 jaar zijn auto (‘ballonbedrag’ van ongeveer 4000 €). Hij slaagt er steeds 
in zijn oude voertuig voor een hoger bedrag te verkopen, waar hij zeer nauwgezet zijn wagens 
reinigt en onderhoudt. Hij koopt telkens een wagen met behulp van een nieuw ballonkrediet, bij 
dezelfde garagist. Zijn maandelijkse aflossing blijft steeds beperkt tot 270 €. De garage hanteert 
een correcte prijs voor de overname van het oude voertuig volgens hem. Het “kleine” eindbedrag 
en zijn extreme zorgvuldigheid leiden ertoe dat hij zich geen zorgen maakt over het mogelijk niet 
kunnen terugbetalen van de ballon. Er stelden zich nooit problemen, behalve dat hij ‘al gedurende 
15 jaar een autolening aflost’. Raadt hij dit type van krediet dan aan? Neen. Het is de laatste keer 
dat hij dit doet, want «het zet aan tot telkens weer een nieuwe wagen te kopen, met onophoudelijk 
nieuwe leningen. Het is een soort van afgedwongen klantenbinding zowel bij de garage als bij het 
automerk ».  
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DE BALLONKREDIETEN: 
VASTSTELLINGEN EN  
AANBEVELINGEN 

DEEL 1
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1.
VASTSTELLING

   De consument krijgt onvolledige, soms zelfs 
misleidende, informatie

1.1. De consument wordt niet correct geïnformeerd over de werkelijke 
kosten van een ballonkrediet 

Het ballonkrediet wordt voorgesteld als een voordelige formule voor de consument.2 

Voorbeelden: ‘Het ballonkrediet is een voordelige en flexibele financieringsformule waar-
mee u heel eenvoudig uw nieuwe auto kunt aanschaffen.’ 

‘Beheer uw budget beter: U zal uw budget beter kunnen beheren dankzij vaste, verlaag-
de maandelijkse betalingen en een laatste hogere betaling (de ballon).’ 

‘U kan profiteren van lagere maandelijkse betalingen dan bij een traditionele autofinan-
ciering’ ‘Een flexibele financiering met lagere maandelijkse betalingen.’

Als de consument enkel naar de maandelijkse bedragen of het jaarlijks kostenpercentage (JKP) kijkt, 
lijkt dit te kloppen. Maar in werkelijkheid is een ballonkrediet duurder dan een traditionele lening.

Zelfs bij eenzelfde looptijd, debetrentevoet en JKP, zal een ballonkrediet aan het einde van de rit 
duurder uitkomen dan een krediet met vaste maandelijkse betalingen. 

Waarom is een ballonkrediet duurder dan een traditionele financiering? Omdat het in feite twee 
kredieten combineert. Nemen we als voorbeeld een ballonkrediet met een restwaarde van 35%. 

Voor 65% van het geleende bedrag betaalt de consument maandelijks zowel de hoofdsom als de 
rente terug, zoals bij een traditionele autofinanciering. Hierbij daalt het openstaande kapitaal en 
vermindert de rente navenant. De laatste 35% van het geleend bedrag (de ballon) wordt pas op het 
einde van het krediet terugbetaald, zodat de consument op dat deel van de hoofdsom rente moet 
betalen gedurende de hele looptijd van het krediet. De totale interesten op de ballon zijn dan ook 
veel hoger dan bij afbetalingen met kapitaalsaflossing.

Concreet betekent dit: 

Bij een traditionele financiering van € 20.000 op 5 jaar aan 3,89%, betaalt de consument € 366,73 
per maand af. 

Bij een ballonkrediet met een restwaarde van 35%, betaalt hij slechts € 260,66 per maand af. Dit lijk 
een flinke besparing. Maar in werkelijkheid kost een traditionele financiering € 2.003,8 aan rente, 
in vergelijking met € 2.639,78 bij een ballonkrediet onder dezelfde omstandigheden (zelfde JKP en 
looptijd).

Bij een ballonkrediet betaalt de consument minder per maand, maar die ‘besparing’ wordt op het 
einde dubbel en dik aangerekend door de kost van de rente.

Ook is de rentevoet van ballonkredieten vaak veel hoger dan die van leningen met vaste maandeli-
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jkse afbetalingen. Toch wordt dat verlaagde maandelijkse bedrag in de verf gezet. Men creëert zo 
de illusie dat dit krediet voordeliger is.

1.2. De consument krijgt de indruk dat hij de laatste maandelijkse 
betaling (de ballon) kan afbetalen door zijn auto door te verkopen

Uw auto doorverkopen aan het einde van het contract om de ballon te financieren, is een van de 
voordelen die steeds worden aangehaald om dit soort krediet te verkopen. Alle consumenten die we 
hebben geïnterviewd kregen dit ook mondeling te horen. 

Bijvoorbeeld: ‘Uw concessiehouder ontfermt zich over alles! Verkoop uw voertuig door, 
los zo de laatste verhoogde betaling van uw financieringscontract af en bestel een nieuwe 
wagen naar keuze.’4

De meeste advertenties beloven niet om de auto over te kopen aan een vooraf bepaalde prijs, maar 
de formuleringen zijn vaak dubbelzinnig waardoor het lijkt dat de overnameprijs van de wagen de 
ballon zal dekken en het krediet hiermee volledig afbetaald kan worden. In de documenten die de 
consument krijgt wordt de ‘restwaarde’ van de wagen meteen onder het laatste maandelijkse be-
drag vermeld. Dit geeft de indruk dat het volledige bedrag van de ballon zal kunnen betaald worden 
aan de hand van de overname/verkoop van het wagen. 

Nochtans is deze restwaarde bij de meeste contracten een indicatief bedrag, zonder verplichtin-
gen voor de concessiehouder. De concessiehouder is immers niet wettelijk verplicht om een mini-
mumbedrag te garanderen voor de terugname van het voertuig. In realiteit zal de waarde van de 
wagen aan het einde van het krediet afhankelijk zijn van de staat van de wagen en/of het aantal ge-
reden kilometers, en is daardoor vaak veel minder dan het bedrag dat werd vermeld in het contract. 
Het is dus nooit zeker of de consument de ballon zal kunnen terugbetalen na het doorverkopen 
van het voertuig.

1.3. De consument wordt niet correct geïnformeerd over de risico’s van 
een ballonkrediet

Bij een traditioneel krediet met vaste afbetalingen zal het openstaande saldo van de hoofdsom enkel 
gedurende de eerste twee of drie jaar van de lening hoger zijn dan de restwaarde bij een doorver-
koop. Daarna stabiliseert het waardeverlies van de wagen en stijgt de aflossing waardoor de consu-
ment na vier jaar (of sneller) zijn wagen kan doorverkopen en met dat bedrag het krediet volledig 
kan afbetalen.

Met een ballonkrediet zal het resterende bedrag qua hoofdsom veel minder snel dalen dan met 
een krediet met vaste maandelijkse afbetalingen.5 Het openstaande kapitaal zal gedurende de 
hele looptijd van het krediet veel hoger blijven. 

Daardoor is het risico dat de consument het krediet niet kan aflossen met de wederverkoopprijs 
dus veel groter dan bij een traditioneel krediet met vaste maandelijkse betalingen. Hoe groter de 
ballon, hoe groter het risico.

Bijvoorbeeld: Evolutie van het resterende saldo bij de aankoop van een Volkswagen UP 
ter waarde van € 11.314. Na 4 jaar wordt de verkoopwaarde van het voertuig geschat 
op € 4.600.6 De consument moet echter nog € 5.519 terugbetalen (bij een ballonkre-
diet van 35%), of € 6.856,57 (bij een ballonkrediet van 50%).
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Evolutie van het uitstaande saldo

Uitstaande  
saldo

Traditioneel krediet

JKP 2,99%

Looptijd 60 maanden

Maandelijkse betaling:  
€ 203,06

Totale kostprijs van het 
krediet: € 868,79

Ballonkrediet 35%

JKP 2,99%

Looptijd 60 maanden 

Maandelijkse betaling: 
€ 141,72 

Restbedrag van 35%:  
€ 3960,21 

Totale kostprijs van het 
krediet: € 1.148,80

Ballonkrediet 50%

JKP 2,99%

Looptijd 60 maanden 

Maandelijkse betaling: 
€ 115,44

Restbedrag van 50%: 
€ 5657,45

Totale kostprijs van het 
krediet: € 5.657,45

Na 1 jaar € 9.183,25 € 9.929,33 € € 10.249,07 €

Na 2 jaar € 6.987,88 € € 8.502,33 € € 9.151,38 € 

Na 3 jaar € 4.726,86 € € 7.032,67 € € 8.020,87 €

Na 4 jaar   
(Geschatte waarde van 
het voertuig  = € 4.600) € 2.398,25 € 5.519,07 € 6.856,57 €

Na 5 jaar € 0 € 3.960,21 € 5.657,45

Kortom, de beschreven advertenties en handelspraktijken zijn oneerlijk en misleidend. De consu-
ment krijgt onvolledige, soms zelfs misleidende, informatie. De consument wordt niet correct 
geïnformeerd over de werkelijke kosten van een ballonkrediet (zie vaststelling 1.1), noch over de in-
herente risico’s ervan (vaststelling 1.3). De consument krijgt de indruk dat hij de laatste maandelijkse 
betaling (de ballon) kan afbetalen door zijn auto door te verkopen (vaststelling 1.2).

Zo wordt de consument onmiskenbaar op een dwaalspoor gezet. De consument wordt verleid om 
te kiezen voor een ballonkrediet in plaats van voor een krediet met vaste maandelijkse betalingen 
met de belofte dat het ballonkrediet voordeliger is en dat de overname van het voertuig sowieso 
het krediet kan vereffenen. Ook zwijgt men in alle talen over de risico’s die verbonden zijn aan dit 
soort krediet.

In de artikelen VI.92 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht worden deze praktijken specifiek 
vermeld en verboden. De adviesplicht van de kredietverlener en kredietbemiddelaar, zoals beschre-
ven in de artikelen VII.70,74 en 75 van het Wetboek van Economisch Recht wordt zo miskend.

Het is daarom van essentieel belang dat de controles door de inspectie van de FOD Economie wor-
den verstrengd. De overheid speelt immers een belangrijke rol bij de controle van de naleving van 
de wetgeving en heeft ruime bevoegdheden voor:

-   Onderzoek en vaststelling van wetsovertredingen (daarvoor kan de overheid documenten in 
beslag nemen, proces-verbalen opstellen, enz.);

-  Sanctioneren van geconstateerde inbreuken (d.m.v. een waarschuwing of administratieve 
boetes of intrekking van een toelating tot beroepsuitoefening). 

Aanvullend op systematische controles of controles na klachten, voert de FOD ook in het algemeen 
onderzoek naar onrechtmatige handelspraktijken.
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Het platform “Dag zonder krediet” is van mening dat de middelen die de FOD Economie ter 
beschikking heeft, ontoereikend zijn om deze taken efficiënt te vervullen.

Het gespecialiseerde team financiële dienstverlening (consumentenkrediet en betalingsdiensten 
van de banken) binnen de economische inspectie omvat slechts 9 personen (8 inspecteurs, waarvan 
4 juristen en 1 coördinator). Deze ploeg wordt verwacht om de hele kredietsector te controleren, 
d.w.z. niet alleen leningen verstrekt door banken of kredietmakelaars maar ook door elektrowinkels, 
supermarkten, garages, meubelzaken, bouwmarkten, fitnesscentra, rijscholen, dierenhandel, enz.

In totaal gaat het, op het einde van 2019, om 103 kredietverstrekkers en 6.587 kredietbemiddelaars 
(erkend door of geregistreerd bij de FOD Economie). Het is onmogelijk deze allemaal aan een audit 
te onderwerpen.7 

Jammer is ook dat geen van de sancties of onderzoeken van de FOD Economie worden gepu-
bliceerd.8 Op dit moment zijn noch de aard van de overtredingen die door overheidsinstanties 
worden vastgesteld, noch de namen van de overtreders bekend.

Merk op dat de FSMA, die ook de Belgische financiële sector controleert, op haar website in detail 
de administratieve sancties publiceert die zij oplegt, maar ook de namen van de overtreders en de 
onderhandelde minnelijke schikkingen.9

 AANBEVELING:  

De controles door bevoegde overheidsinstanties versterken 
Het platform vraagt een versterking van de controles door de bevoegde overheidsinstan-

ties (met name wat betreft advertenties, oneerlijke en misleidende handelspraktijken en de 
naleving van de informatie- en adviesplicht bij een kredietverlening). Dit zou zorgen voor een 
betere uitvoering en een betere naleving van de wettelijke bepalingen. De kredieten worden 
dan van betere kwaliteit, de consument wordt beschermd tegen misbruiken en overmatige 
schuldenlast.

Het platform vraagt de Regering voldoende middelen te voorzien voor overheidsinstanties om 
deze taak waar te kunnen maken. 

Verder pleit het platform ook voor meer transparantie rond deze controle en meer publi-
citeit (in de ruime zin van het woord) over de resultaten van de onderzoeken van Federale 
Overheidsdienst Economie. Om de naleving van de wetgeving te verbeteren, stelt het platform 
voor om de resultaten van de controles en de sancties van de overheidsinstanties te publice-
ren op de website van de FOD Economie (vergelijkbaar met de FSMA). 

Het platform pleit er ook voor dat de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Na-
tionale Bank van België gegevens publiceert over de activiteiten van kredietverstrekkers: 
het aantal en de aard van de afgesloten kredieten en het aantal wanbetalingen. Deze in-
formatie is sowieso waardevol voor de samenleving en voor consumentenorganisaties. 
Bovendien kunnen deze maatregelen ook de zelfregulering en de sociale verantwoor-
delijkheid van de betrokken bedrijven verbeteren.
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2.
VASTSTELLING

   De voorwaarden voor de overname van de wagen 
worden niet automatisch opgenomen in het 
verkoopcontract bij een ballonkrediet

Een ballonkrediet wordt voorgesteld als een interessante formule voor wie op regelmatige ba-
sis van wagen wilt veranderen. Het eindbedrag, de zogenaamde ballon, kan dan afgelost wor-
den door de wagen door te verkopen aan de concessiehouder en wordt geherfinancierd door een 
nieuwe aankoop met een nieuw ballonkrediet.

Bij nader toezicht blijkt dat slechts weinig contracten een terugname garanderen en dat de consu-
ment in de meeste gevallen geen informatie krijgt over de specifieke voorwaarden voor de teru-
gname/aankoop van het voertuig door de concessiehouder.

Geen van de verkoopcontracten die het platform kon inzien, bevatte de (toch wel essentiële) 
voorwaarden voor de overname van de wagen op het einde van het contract.10

 AANBEVELING:  

Aanbeveling: De overnamevoorwaarden  
voor het voertuig aan het einde van het contract  

verduidelijken in het verkoopcontract

Het platform pleit voor een betere omschrijving van de verkoop met ballonkrediet. Aangezien 
de mogelijke overname van het voertuig een essentieel onderdeel is van dit soort transacties, 
is het noodzakelijk om bij verkoop van een auto met een ballonkrediet ook een verbintenis tot 
overname of terugkoop van het voertuig in te sluiten, waarbij de datum en de voorwaarden voor 
overname zijn gedefinieerd. 11 

De overnamevoorwaarden en de wijze van restwaardebepaling moeten voldoende gedetailleerd 
zijn, met vermelding van alle kosten die aan de consument in rekening zullen worden gebracht. 
Zo kan de consument een goed beeld vormen van de totale kosten vóór hij een contract on-
dertekent.

Bij een overname van het voertuig, moet eer steeds een keuze worden geboden tussen een 
overname zonder verplichtingen (om een nieuw voertuig te kopen) of een overname met 
nieuwe aankoop (de concessiehouder neemt het oude voertuig enkel over indien de 
consument een ander voertuig uit het voorgestelde assortiment aankoopt). 
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3.
VASTSTELLING

   De consument mag zijn voertuig niet op eigen 
kracht doorverkopen

De meeste contracten voor een ballonkrediet bevatten een clausule van eigendomsvoorbehoud 
waarbij de kredietverstrekker het eigendomsrecht behoudt totdat de koper de auto volledig heeft 
betaald.

De consument is dus pas eigenaar van het voertuig nadat de volledige prijs van het voertuig werd 
betaald. De consument mag het voertuig dus niet doorverkopen voordat hij de ballon heeft terug-
betaald, tenzij dit anders wordt vermeld in het contract. 

De garagehouder, die een tweedehandsvoertuig koopt, is bij wet verplicht om het originele aan-
koopfactuur van de verkoper op te vragen. Op deze manier kan hij nagaan of er geen clausule van 
eigendomsvoorbehoud van toepassing is op de wagen in kwestie.12 13

De clausule van eigendomsvoorbehoud belet de consument dus om de wagen zelf door te ver-
kopen. De consument is afhankelijk van de kredietverstrekker, de concessiehouder en de ge-
hanteerde overnamevoorwaarden. 

 AANBEVELING:  

De consument de mogelijkheid bieden om de wagen  
te verkopen aan een koper van zijn keuze.

We pleiten voor een betere omschrijving bij een verkoop met een ballonkrediet. 

Aangezien de overname van het voertuig een belangrijk onderdeel van het keuzeproces is, 
dient de Regering de bevoegdheid te hebben om clausules van eigendomsvoorbehoud te 
verbieden bij een verkoop met een ballonkrediet. 

De consument moet de wagen kunnen doorverkopen op eigen kracht, aan een koper 
van zijn keuze en de opbrengst van de verkoop kunnen aanwenden om de ballon 
terug te betalen.
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4.
VASTSTELLING

   De kredietwaardigheidsbeoordeling houdt niet 
voldoende rekening met de afbetaling van de 
ballon

Bij het verlenen van een krediet, zijn kredietverstrekkers en kredietbemiddelaars wettelijk14 ver-
plicht om:

1. de kredietwaardigheid van de consument na te gaan;
2. de consument vragen te stellen, met name over het doel van het krediet 
3.  het meest geschikte type en bedrag van het krediet te zoeken, rekening houdend met de fi-

nanciële situatie van de consument en het doel van het krediet.

De kredietgever mag enkel een kredietovereenkomst afsluiten als hij, rekening houdend met de 
informatie waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, redelijkerwijs kan aannemen dat de 
consument in staat zal zijn om de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien na te komen. 

De kredietgever is verplicht om bij de beoordeling van de kredietaanvraag te zoeken naar het 
meest geschikte type krediet en het meest geschikte bedrag, rekening houdend met het doel van 
het krediet en de financiële situatie van de consument. 

Als de kredietgever geen passend krediet kan vinden, is hij verplicht om zich te onthouden.15

Deze artikelen zijn de sleutel tot een verantwoord krediet. 

Het Europees Hof van Justitie heeft er herhaaldelijk op gewezen dat deze verplichting beoogt om de 
kredietgevers een verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen en te voorkomen dat leningen worden 
verleend aan consumenten die niet kredietwaardig zijn.16 

Deze verplichtingen werden recent verstrengd – de kredietverlener en kredietbemiddelaar zijn sinds 
201517 verplicht om een kredietaanvraagformulier te gebruiken. Dit formulier moet bewaard wor-
den door de kredietverlener en ten minste de volgende zaken vermelden:

•  Doel van het krediet
•  Inkomen 
•  Aantal personen ten laste
•  Aantal uitstaande leningen en het bedrag ervan
•  Overige financiële verplichtingen
•  Geraadpleegde dossiers (NBB)

Concreet betekent dit dat de kredietverlener of -bemiddelaar (bv. de concessiehouder) informatie 
moet inwinnen over de prijs van de wagen en de financiële situatie van de consument om zo te kun-
nen beoordelen of de consument in staat is om de gevraagde autolening af te lossen. 

De richtlijnen van de FOD Economie voor de kredietwaardigheidsbeoordeling bij een ballonkrediet 
geven aan dat de kredietverlener moet evalueren of de consument in staat is om de ballon te betalen. 
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De vraag is, met welke middelen? 

Het platform stelt voorop dat een consumentenkrediet moet betaald kunnen worden met het 
inkomen van de kredietnemer(s). 

De eventuele wederverkoop van de auto aan het einde van het krediet mag geen doel op zich zijn, 
maar slechts een vangnet dat pas wordt gebruikt wanneer het budgettair evenwicht van de kre-
dietnemers door omstandigheden wordt verstoord en zij hierdoor de laatste betaling niet kunnen 
uitvoeren. 

Bovendien is de geschatte restwaarde op het ogenblik van de toekenning van de lening slechts een 
indicatie (tenzij de restwaarde gegarandeerd is), aangezien deze waarde zal afhangen van factoren 
zoals het aantal gereden kilometers en de staat van het voertuig aan het einde van het contract.

Het platform stelt daarom voorop dat de restwaarde van de wagen (tenzij deze gegarandeerd is) 
aan het einde van het krediet, niet in rekening gebracht mag worden in de kredietwaardigheids-
beoordeling.

Een systematische herfinanciering van het openstaande saldo aan het einde van het ballonkrediet 
leidt tot een overmatige schuldenlast voor de consument en moet worden verboden (of in ieder 
geval streng worden gecontroleerd). 

 AANBEVELING:  

De kredietwaardigheidsbeoordeling van de kredietnemer 
verstrengen: de kredietnemer moet het ballonkrediet kunnen 

terugbetalen met zijn inkomen

Het platform pleit voor een betere omkadering voor kredieten gekoppeld aan een verkoop. 
Om een beoordeling te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk om: 

Te benadrukken (bijvoorbeeld in de richtlijnen) dat de kredietwaardigheidsbeoordeling van 
de consument niet mag worden gebaseerd op de hypothetische doorverkoopwaarde van 
het gefinancierde goed; 

De systematische herfinanciering van het openstaande saldo aan het einde van het bal-
lonkrediet te verbieden, aangezien dit leidt tot een overmatige schuldenlast. Als deze 
praktijk niet verboden wordt, moet de kredietverlener in ieder geval verplicht wor-
den om de kredietwaardigheid van de consument grondiger te controleren.
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5.
VASTSTELLING

   Het bedrag van de ballon is te hoog

In de meeste contracten die op de markt worden aangeboden, wordt het bedrag van de ballon 
bepaald op basis van de duur van de autolening. Voor contracten met een maximale duur van 24 
maanden zal de ballon meestal zo’n 50% bedragen en voor langere contracten 30%. Zoals uit on-
derstaande voorbeelden blijkt, is de ballon voor een consument met een gemiddeld inkomen en 
weinig of geen spaargeld (bijna) onmogelijk om terug te betalen.

Voorbeelden: Mevrouw D is een alleenstaande thuisverpleegster met twee kinderen ten 
laste. Haar nettoloon bedraagt € 2.400 per maand. Ze sluit een ballonkrediet af voor een 
nieuwe wagen van het merk Nissan, ter waarde van € 18.825 met maandelijkse afbetalingen 
van € 221,21 gedurende 60 maanden en een ballon van € 7.251,21. De laatste maand moet 
zij dus zowel het vaste maandelijkse bedrag als de ballon afbetalen, oftewel een totaalbe-
drag van € 7.972,42, wat gelijk staat aan drie maanden loon.

De heer B is werknemer en woont alleen. Zijn maandelijkse huur bedraagt € 507 zonder ex-
tra kosten. De heer B verdient € 1.750 per maand en heeft dus ongeveer € 40 per dag om zijn 
basisuitgaven (gas, elektriciteit, water, voedsel, enz.) te bekostigen. Hij sluit een ballonkre-
diet af voor een nieuwe Renault Clio, ter waarde van € 11.314,89 met maandelijkse afbeta-
lingen van € 141,72 gedurende 60 maanden en een ballon van € 3.069,21. De laatste maand 
moet hij dus in totaal € 4.101,93 afbetalen, wat gelijk staat aan twee maanden salaris.

De consument wordt verleid door de lage maandelijkse betaling en is ervan overtuigd dat hij het kre-
diet kan aflossen door de wagen aan het einde van het contract te verkopen. Dat is echter verre van 
zeker. Om impulsaankopen te vermijden en het risico op een overmatige schuldenlast door de aan-
koop van een voertuig met een ballonkrediet te beperken, wordt de laatste betaling (de ballon) 
best beperkt tot maximaal 15%. Dit is gelijk aan het voorschot dat vroeger (1991) verplicht was bij 
een verkoop op afbetaling. Het krediet kon op die manier niet worden gebruikt om de volledige prijs 
te financieren. Het doel van deze regel was om impulsaankopen te beperken. Daarnaast stellen vele 
contracten een duur van 60 maanden voorop. Een langere krediettermijn laat toe om de maandelijkse 
terugbetalingen te verminderen, maar brengt ook een risico mee voor de consument. Het krediet zal 
immers een langere looptijd hebben dan de afschrijvingstermijn van het voertuig. De looptijd van 
een ballonkrediet moet beperkt worden tot maximaal 48 maanden, wetende dat dit overeenkomt 
met de afschrijvingstermijn (waardevermindering) van een intensief gebruikt voertuig.

 AANBEVELING:  

De risico’s op overmatige schuldenlast beperken door de duur van 
het ballonkrediet en het bedrag van de ballon te verminderen

-   Het bedrag van de ballon beperken: de laatste aflossing mag niet meer dan 15% van de prijs 
bij contante betaling bedragen;

-   De looptijd van het ballonkrediet beperken tot maximaal 48 maanden, zelfs als het 
geleende bedrag meer dan € 10.000 bedraagt. Deze looptijd komt overeen met de 
afschrijvingstermijn (waardevermindering) van een intensief gebruikt voertuig.
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DE KREDIETEN DIE  
VERBONDEN ZIJN MET  
DE AANKOOP VAN GOEDEREN: 
ALGEMENE VASTSTELLINGEN  
EN AANBEVELINGEN

DEEL 2
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1.
VASTSTELLING

   Bij aankopen van goederen of diensten, gekoppeld 
aan een krediet, is de consumentenbescherming 
ontoereikend

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) bevat verschillende bepalingen ter bescherming van de 
consument bij kredieten die rechtstreeks verband houden met de aankoop van een goed. 

•  De wet verplicht de kredietverlener om de consument te vragen naar het doel van het krediet (Art. 
VII69, paragraaf 2, WER) en om in de kredietovereenkomst zowel het product of de dienst als de 
prijs bij contante betaling te vermelden (VII.78, § 3, 2 WER– VII.134, § 3, 2 WER);

•  De wet schort de verplichtingen van de consument op tot de levering van het goed of de verlening 
van de dienst (VII.91 WER – VII.147/5 WER) en verbiedt de kredietverlener om het kredietbedrag 
aan de verkoper of de dienstverlener over te maken voor de kennisgeving van de levering (VII.91, 
paragraaf 2, WER – VII.147/5, paragraaf 2, WER); 

•  Ten slotte heeft de consument het recht om in bepaalde gevallen verweermiddelen in te roe-
pen ten opzichte van de kredietgever met betrekking tot de verkoper (VII.92, paragraaf 2, WER 
– VII.147/6, paragraaf 2, WER). 

De kredietverlener en kredietbemiddelaar moet eveneens de kredietwaardigheid van de consument 
controleren (zie punt 4 hierboven). Daarnaast hebben ze ook een adviesplicht. De kredietverlener 
en kredietbemiddelaar moeten de consument vragen naar het doel van het krediet, en op basis 
daarvan, het beste krediet en bedrag bepalen en voorstellen aan de consument, aangepast aan 
zijn financiële situatie en het doel van dit krediet. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie herhaalde onlangs dat deze bepaling conform is met de 
doelstellingen van de Europese richtlijn: Aangezien de professionele kredietverstrekker het best in 
staat is om uit zijn normale aanbod het krediet te bepalen dat het best is aangepast aan de behoef-
ten van de consument, vormt het voorstellen van dit krediet een vorm van aanvullende bijstand.18 19 20

Voor een krediet aangegaan ter verwerving van een goed (of dienst), is artikel VII.91 WER21 van essen-
tieel belang, aangezien het de levering van het gekochte goed in principe aanziet als een opschortende 
voorwaarde van de daarbij horende kredietovereenkomst. Dat betekent dat de kredietverstrekker het 
geld niet aan de verkoper kan betalen zolang de levering niet heeft plaatsgevonden. 
Het doel is te voorkomen dat de consument verplicht is om maandelijkse bedragen te betalen van 
een krediet dat hij uitdrukkelijk heeft afgesloten voor de aankoop van een goed (zoals een auto), 
wanneer hij dat goed nog niet heeft ontvangen of wanneer het geleverde goed niet conform zijn 
bestelling was. 
Om samenspannen tussen verkoper en kredietverlener te vermijden, moet het bewijs of de kennis-
geving van de levering door de consument worden ondertekend.22

De consument kan op basis van deze bepalingen de aankoop van een auto annuleren in geval van 
een laattijdige levering.23

Helaas zijn deze beschermende bepalingen in de praktijk ontoereikend.24

Zij zijn immers enkel van toepassing indien het kredietbedrag rechtstreeks aan de verkoper wordt 
betaald of indien het gefinancierde goed uitdrukkelijk in de kredietovereenkomst worden vermeld. 
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Bij veel zaken die door de Belgische rechtbanken werden behandeld25, namen de kredietverleners 
deze vermelding niet op in het contract of in de vragenlijst, zelfs niet als zij op de hoogte werden 
gesteld dat het krediet een goed of dienst moest financieren.
Het is de consument die het bewijs moet leveren dat hij de kredietverlener voldoende heeft geïnfor-
meerd over het doel van het krediet en de identiteit van de verkoper, wat zeer moeilijk kan zijn.

Er is nog een reden waarom de rechtsbescherming faalt. In verschillende dossiers betreffende een 
ballonkrediet waarbij het geld rechtstreeks aan de verkoper werd betaald, lieten de concessiehou-
ders de consument een ongedateerd bewijs van levering tekenen voor de wagen, tegelijkertijd met 
de kredietovereenkomst en de bestelbon.
Onlangs werden er talrijke gelijkaardige gevallen vastgesteld bij het verkopen van zonnepanelen. 
2.000 Waalse huishoudens zouden getroffen zijn: Na het tekenen van een overeenkomst voor de 
installatie van zonnepanelen en het afsluiten van een lening ... moesten ze de lening maandelijks 
terugbetalen, zonder dat de panelen ooit werden geïnstalleerd.26

Ook in Frankrijk is de situatie gelijkaardig: ‘Het aantal rechtszaken over toegewezen kredieten is 
geëxplodeerd’. Het betreft bijna altijd de montage van zonnepanelen of windturbines voorgesteld 
door leveranciers/installateurs. In deze sector worden er zoveel twijfelachtige praktijken vastgesteld 
dat een slachtofferorganisatie het zelfs eco-delinquentie noemt.’27 28

Consumenten moeten dus kredieten terugbetalen voor zonnepanelen die zij nooit hebben ont-
vangen. Zij werden ofwel overtuigd om documenten te tekenen waaruit blijkt dat zij de panelen 
zogenaamd wel zouden hebben ontvangen, ofwel ontvingen ze rechtstreeks de middelen voor de 
aankoop van deze panelen en waren ze verplicht om de verkopers vóór de levering te betalen. Bij 
gebrek aan vermelding in hun kredietovereenkomst dat het inderdaad gaat om een krediet voor de 
aankoop van deze panelen (wat de verschillende partijen natuurlijk wel zijn overeengekomen), ge-
noten deze consumenten geen enkele bescherming.

Deze praktijken ontnemen de consument de facto alle bescherming. Men kan vasthangen aan een 
krediet hoewel de goederen waarvoor werd geleend, niet zijn geleverd.29

De tekst van de huidige wet verbiedt de kredietverlener niet om het geleende bedrag rechtstreeks 
aan de consument te betalen vóór de levering, noch de verkoper om te eisen dat het geleende be-
drag volledig wordt betaald, ook al heeft de levering nog niet plaatsgevonden.

Inspiratie voor verbetering is te vinden in de Franse wetgeving.

In Frankrijk voorziet artikel 9 van de “Code de la consommation “ met betrekking tot zulke kredie-
ten30, een reeks verplichtingen voor de verkoper:

• *De verkoper is verplicht om in de verkoopovereenkomst te vermelden of de prijs geheel of ge-
deeltelijk door middel van een krediet wordt betaald, ongeacht de identiteit van de kredietverlener 
(artikel L312-45 Code de la consommation);
• *De verkoopovereenkomst kan de consument niet verplichten om de aankoop te doen en contant 
(in een keer) te betalen indien hij het krediet niet krijgt;
•  De consument kan geen enkele verbintenis aangaan met de verkoper totdat de consument de kre-

dietovereenkomst heeft aanvaard (art. L312-46 Code de la consommation);
•  De levering van de goederen wordt opgeschort zolang de kredietverlener de verkoper niet op de 

hoogte heeft gebracht van de toekenning van het krediet en zolang de consument zijn herroepings-
recht kan uitoefenen (art. L312-47 Code de la consommation).

Deze verplichtingen van de verkoper versterken de reeds bestaande verplichtingen van de kredie-
tverlener.
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Zo moet in Frankrijk het kredietaanbod (zoals in België) het gefinancierde goed vermelden31, maar 
ook de financieringswijze (contant of met een krediet) moet vermeld worden in het verkoopcontract 
en op de bestelbon.
Net als in België is het de verkoper die de leveringsbon (ondertekend door de consument) aan de 
financiële instelling moet bezorgen, als bewijs dat de levering werd uitgevoerd. De kredietverlener 
zal de middelen pas kunnen vrijmaken nadat hij zeker is dat het gefinancierde goed werd geleverd of 
de dienst werd verleend. De consument zal pas starten met het terugbetalen van het krediet vanaf 
dat de goederen zijn geleverd of de diensten werden verleend.32

Op grond van de hierboven beschreven praktijken (met betrekking tot blanco leveringsbewijzen die 
worden ondertekend door de consument en het niet vermelden van het doel van het krediet in de 
kredietovereenkomst of de vragenlijst), is het vereist dat: 

•  het leveringsbewijs ook door de verkoper moet worden ondertekend. Dit leveringsbewijs moet 
de verantwoordelijkheid van de verkoper voor de feitelijke levering van de goederen vermelden;

•  de verplichting van de kredietverlener om de consument naar het doel van het krediet te vragen, moet 
worden versterkt. In het geval van een krediet gekoppeld aan een aankoop moeten zowel de prijs bij 
contante betaling van het goed (of de dienst) en de identiteit van de verkoper verplicht in de vragenlijst 
worden vermeld. Dit is namelijk essentiële informatie om het meest geschikte krediet te vinden.

 AANBEVELING:  
Aanvullende voorwaarden voor het afsluiten van kredieten 

verbonden aan de aanschaf van een goed of dienst bepalen

De verplichtingen van de verkopers versterken (in navolging van Frankrijk) door de 
volgende nieuwe bepalingen op te nemen in Boek VI, Titel 3: Overeenkomsten met 
consumenten in ons Wetboek van Economisch Recht33 
-   De verkoper is verplicht om in de verkoopovereenkomst te vermelden of de prijs geheel 

of gedeeltelijk door middel van een krediet wordt betaald, ongeacht de identiteit van de 
kredietverlener;

-   De verkoopovereenkomst kan de consument niet verplichten om de aankoop te doen en 
contant (in een keer) te betalen indien hij het krediet niet krijgt;

-   De koper kan geen enkele verbintenis aangaan met de verkoper totdat de consument (de 
koper) de kredietovereenkomst heeft aanvaard;

-   De levering van de goederen34 wordt opgeschort zolang de kredietverlener de verkoper 
niet op de hoogte heeft gebracht van de toekenning van het krediet en zolang de consu-
ment zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;

-   Het leveringsbewijs moet ook door de verkoper worden ondertekend en dit leverings-
bewijs moet de verantwoordelijkheid van de verkoper voor de feitelijke levering van de 
goederen omvatten. 

De verplichtingen van kredietverleners versterken en met name de verplichting van de 
kredietverlener om de consument te vragen naar het doel van het krediet (wat essentiële 
informatie is voor het vinden van het krediet dat het best past bij de behoeften van de 
consument). 
-   In het geval van een krediet gekoppeld aan een aankoop moeten zowel de prijs bij 

contante betaling van het goed (of de dienst) als de identiteit van de verkoper 
verplicht vermeld worden in de vragenlijst, zoals bedoeld in artikel VII.69, 
§2 van het Wetboek van Economisch Recht. 
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2.
VASTSTELLING

   Het recht om een consumentenkrediet te 
herroepen is niet uitvoerbaar wanneer het krediet 
gekoppeld is aan een contract 

Ter herinnering, het herroepingsrecht voor consumentenkrediet binnen een termijn van 14 dagen 
wordt voorgeschreven door de Europese Richtlijn 2008/48/EG. 
Het doel is om impulsaankopen te bestrijden. Zoals vermeld in het persbericht van de Europese 
Commissie: Dit herroepingsrecht is van belang aangezien het de consument de tijd geeft om na te 
denken, wanneer deze laatste een lening in een opwelling heeft afgesloten. Indien de consument een 
kredietovereenkomst opzegt, is hij enkel de rente verschuldigd voor het aantal dagen dat het geld ter 
beschikking werd gesteld.35

In de Belgische wetgeving is dit herroepingsrecht niet van kracht wanneer het krediet gekoppeld is 
aan een verkoop in een winkel. 
De consument die een krediet opzegt dat hij met het oog op zo’n aankoop heeft afgesloten, is in de meeste 
gevallen nog steeds gebonden door de bestelbon of het verkoopcontract dat hij heeft ondertekend. 
‘Wanneer u een aankoop doet in een winkel, verbindt u zich definitief en kunt u niet op uw beslissing 
terugkomen. Alleen als de verkoper het voorziet, kan u een omwisseling of de terugbetaling van uw 
aankoop verkrijgen. In dit geval bepaalt hij de voorwaarden van deze commerciële handeling’.36

Enkel bij een verkoop op afstand of een verkoop buiten het terrein van de verkoper (bestellingen via 
internet, telefonisch, huis-aan-huisverkoop of op een beurs, bijvoorbeeld) is zowel het herroepings-
recht voor het krediet als voor de verkoop van toepassing.
Een consument die een overhaaste bestelling van een auto op krediet wil annuleren, kan dit dus 
alleen doen als het bestelformulier buiten het terrein van de verkoper (bv. op het autosalon) 
werd ondertekend of als hij heeft kunnen onderhandelen dat er een opschortingsclausule in zijn 
contract werd opgenomen! 
Verder gaat de bescherming niet. Als de verkoop op het terrein van de concessiehouder werd 
afgesloten, is dat jammer voor hem! Hij zal gebonden zijn aan de bestelbon en zal mogelijk zijn voor-
schot verliezen of een grote vergoeding moeten betalen als hij op zijn beslissing wil terugkomen.
Het platform meent dat het ook hier nuttig zou zijn om de Franse Code de la Comsommation te 
volgen om zo het herroepingsrecht in België te verbeteren.

De uitvoerbaarheid van het herroepingsrecht van een krediet gekoppeld aan een aankoop zal pas 
maximaal zijn indien de consument tegelijkertijd de mogelijkheid heeft om de verkoop te herroe-
pen (en omgekeerd).  De Franse wetgever heeft dit goed begrepen, aangezien artikel L.312-52 van 
de Franse Code de la Consommation bepaalt dat de verkoopovereenkomst automatisch en zonder 
vergoeding wordt beëindigd:
•  indien de consument beroep doet op zijn herroepingsrecht voor het krediet, of 
•  indien de kredietinstelling de verkoper niet binnen zeven dagen na de aanvaarding van de kredie-

tovereenkomst op de hoogte heeft gebracht van de toekenning van het krediet.

Deze informatie moet worden opgenomen in de verkoop- of dienstverleningsovereenkomst (artikel 
L. 224-62 van de Franse Code de la Consommation), waarin in een duidelijk zichtbaar kader, in dui-
delijke en leesbare taal, het volgende moet worden vermeld:
•  De koper heeft een herroepingsrecht voor het krediet waarmee zijn aankoop wordt gefinancierd;
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•  De verkoop- of dienstverleningsovereenkomst wordt automatisch en zonder vergoeding beëin-
digd, indien de kredietnemer binnen een termijn van veertien dagen zijn herroepingsrecht met 
betrekking tot het krediet uitoefent (…).;

•  In geval van beëindiging van de verkoop- of dienstenovereenkomst na de uitoefening van het her-
roepingsrecht voor het betrokken krediet, betaalt de verkoper of dienstverlener op verzoek elk 
bedrag terug dat de koper als voorschot op de prijs heeft betaald. 

Deze bepalingen vormen een aanvulling op artikel L. 312-54 van de Franse wetgeving, dat (net als 
artikel VII.92 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht) bepaalt dat indien de consument 
gebruik maakt van zijn recht om de verkoop- of dienstverleningsovereenkomst te herroepen, 
de daaraan verbonden kredietovereenkomst automatisch en zonder kosten of vergoeding wordt 
beëindigd, met uitzondering van de eventuele kosten voor het openen van het kredietdossier.

Deze bepalingen beletten de verkoper niet om een voorschot te vragen bij de bestelling om het goed 
te reserveren, maar hij moet het voorschot wel terugbetalen in geval van herroeping of indien het 
krediet wordt geweigerd.
Merk op dat bij de kredietovereenkomst een apart herroepingsformulier is gevoegd (artikel L. 312-
21 van de Franse Code de la Consommation).
Merk ook op dat de beëindiging of opzegging van een kredietovereenkomst bij annulering van 
de verkoop, de kredietnemer verplicht om het geleende kapitaal terug te betalen aan de krediet-
verstrekker, behalve in geval van niet-levering van de verkochte goederen of van een fout bij het ter 
beschikking stellen van de geleende middelen.37

 AANBEVELING:  

De uitvoerbaarheid van het herroepingsrecht verbeteren 

Extra voorwaarden stellen aan contracten voor de verkoop van goederen of diensten 
waarvoor een krediet wordt afgesloten (zoals reeds gebeurt in Frankrijk) door de volgende 
nieuwe bepalingen op te nemen in boek VI van ons Wetboek van Economisch Recht
In verkoop- en dienstverleningsovereenkomsten moet voorzien worden dat:
-   De koper een herroepingsrecht heeft voor het krediet waarmee zijn aankoop wordt gefi-

nancierd;
-   De verkoopovereenkomst automatisch en zonder vergoeding wordt beëindigd indien de 

consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht voor het krediet of indien de kre-
dietinstelling de verkoper niet binnen zeven dagen na de aanvaarding van de kredietove-
reenkomst op de hoogte heeft gebracht van de toekenning van het krediet;

-   In geval van beëindiging van de verkoop- of dienstenovereenkomst na de uitoefening van 
het herroepingsrecht voor het betrokken krediet, betaalt de verkoper of dienstverlener 
op verzoek elk bedrag terug dat de koper als voorschot op de prijs heeft betaald.

-   Bovenstaande informatie moet in de verkoop- of dienstverleningsovereenkomst worden 
vermeld in een duidelijk zichtbaar kader, in duidelijke en leesbare taal.

De consument beter informeren over het herroepingsrecht in het kader van een kre-
diet (zoals in Frankrijk) door de volgende nieuwe bepalingen op te nemen in boek VII 
van ons Wetboek van Economisch Recht
-   Een apart herroepingsformulier moet bij de kredietovereenkomst worden gevoegd;
-   Bovenstaande informatie moet in het herroepingsformulier worden vermeld 

in een duidelijk zichtbaar kader, in duidelijke en leesbare taal.
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3.
VASTSTELLING

   De geregistreerde gegevens in de Centrale voor 
kredieten aan particulieren kunnen duidelijker 
worden geformuleerd (zonder uitbreiding tot 
andere schulden)

Sinds enkele jaren is er sprake van een uitbreiding van de gegevens die bij de CKP van de Nationale 
Bank van België (NBB) worden geregistreerd. 

De NBB is momenteel haar IT-systeem aan het vernieuwen, wat een echt scharniermoment is. 

Het is absoluut niet aangewezen om ook andere schulden (zoals onbetaalde telefoon- of energie-
rekeningen)38 in de Centrale op te nemen. Het platform pleit wel al enkele jaren voor een verbete-
ring van de gegevens die in de Centrale worden geregistreerd in overleg met de beheerders van de 
NBB en de consumentenorganisaties.

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) is namelijk een uitstekende preventietool voor 
een overmatige schuldenlast, waar nog ruimte voor verbetering is.

Het is betreurenswaardig dat sommige essentiële gegevens niet worden gepubliceerd in het jaar-
verslag van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Dit is namelijk essentiële informatie voor 
overheidsdiensten, aangezien deze gegevens een beter inzicht in het gedrag van consumenten en 
van kredietverleners mogelijk zou maken en zo een doeltreffender beleid ter bestrijding van over-
matige schuldenlast mogelijk maakt. 

3.1.  Het doel van het krediet wordt niet vermeld 

Op dit moment kunnen we aan de hand van de gegevens geregistreerd bij de CKP, niet nauwkeurig 
vaststellen hoeveel kredieten er zijn toegekend voor de aankoop van een auto of wat de wanbeta-
lingspercentages zijn. Indien het doel van het krediet zou worden bewaard, zou het mogelijk zijn om 
het aantal autokredieten en het wanbetalingspercentage van deze kredieten te bepalen. 

Hetzelfde geldt voor de krediethergroeperingen, die in toenemende mate in schuldhulpverlenings-
dossiers voorkomen. Hierover is geen informatie beschikbaar bij de Centrale, hoewel het geweten is 
dat er risico’s aan dergelijke praktijken zijn verbonden. 

Zoals reeds vermeld, verplicht de wet de kredietverlener om het doel van het krediet te vermelden 
in de vragenlijst en in de kredietovereenkomst gekoppeld aan een aankoop, alsook het product of de 
dienst en de prijs bij contante betaling (VII.78, § 3, 2 WER - VII.134, § 3, 2 WER).

Het doel van het krediet vormt een essentieel gegeven dat systematisch door de kredietverleners 
moet worden ingevuld en geregistreerd bij de CKP. 

Deze informatie zou het mogelijk maken om:
• Na te gaan welke soorten krediet het risico op niet-betaling verlagen of verhogen;
• Het verantwoordelijkheidsbesef van de sector te vergroten.
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3.2. Wie de kredietbemiddelaar en de financier zijn, wordt niet vermeld

Krediettussenpersonen (concessiehouders, makelaars, verkopers, supermarkten, enz.) spelen een 
sleutelrol bij het commercialiseren van bepaalde soorten krediet. 

Op dit moment is hierover geen informatie beschikbaar in de Centrale, aangezien deze enkel de 
kredietgever registreert. 

De wet verplicht reeds de vermelding van de kredietbemiddelaar in de overeenkomst. Deze belan-
grijke informatie moet ook in de CKP worden opgeslagen.

Deze informatie zou het mogelijk maken om:
•  na te gaan of de tussenkomst van de kredietbemiddelaar het risico van wanbetaling verlaagt of net 

verhoogt;
•  onverantwoordelijke professionals te identificeren;
•  het verantwoordelijkheidsbesef van de sector te vergroten.

Gegevens over elke kredietverstrekker zijn op verzoek beschikbaar voor de inspectie van de FOD 
Economie of voor de minister van Economie, maar worden niet gepubliceerd.

Eerdere analyses van de verschillende wanbetalingspercentages per type kredietverlener (bank en 
niet-bank), uitgevoerd door de NBB, hebben belangrijke verschillen aan het licht gebracht.39 

De publicatie van de wanbetalingspercentages voor elk van deze producten zou het enerzijds mogelijk 
maken om eventuele ‘gevaarlijke’ of net opmerkelijk goede praktijken te identificeren, maar ook om 
de hele sector meer verantwoordelijkheidsbesef te geven.

Het gaat met name om een analyse door de kredietgever van: 
•  Het wanbetalingspercentage;
•  De kwaliteit van de geregistreerde gegevens;
•  Eventueel misbruik van de raadpleging van de Centrale (bijvoorbeeld voor prospectiedoeleinden).

Op die manier zou de Centrale voor Kredieten aan Particulieren het mogelijk maken om op een 
objectieve manier verantwoordelijkheidskwesties van bepaalde actoren (kredietverleners, krediet-
bemiddelaars, kredietnemers) aan te pakken, voor een doeltreffend beleid ter bestrijding van over-
matige schuldenlast. 

3.3.  De totale schuldenlast van de consument is niet vast te stellen 

Bij een kredietopening wordt momenteel het bedrag van de toegekende reserve bij de Centrale 
geregistreerd. Dit bedrag is echter niet per se het bedrag dat de consument daadwerkelijk heeft 
opgenomen (het feitelijke verschuldigde bedrag) en geeft dus geen correct beeld van de financiële 
toestand weer. 

Gezien het belang van kredietopeningen is het essentieel dat kredietverleners ten minste eenmaal 
per jaar de Centrale op de hoogte brengen van het feitelijke uitstaande bedrag. 

De statistieken van de NBB en in het bijzonder de analyse van het wanbetalingspercentage is immers 
vertekend, aangezien we niet weten hoeveel kredietopeningen of rekeningen met debetstand daad-
werkelijk worden gebruikt. 

Wij zijn echter van mening dat de situatie voor achterstallige kredietopeningen ernstiger is dan nu het 
geval lijkt te zijn. Dit soort krediet roept waarschijnlijk de meeste vragen op over verantwoord krediet. 
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 AANBEVELING:  

Het bestand van de Centrale voor Kredieten  
aan Particulieren (CKP) verbeteren 

Wij raden aan om het huidige bestand te verbeteren (zonder de CKP uit te breiden naar 
andere schulden). Aangezien de NBB momenteel bezig is met de vernieuwing van haar IT-
tool, kan het interessant zijn om van de gelegenheid gebruik te maken om de wijzigingen 
door te voeren. 
Dit houdt onder meer in dat de volgende informatie in het jaarverslag van de CKP wordt 
opgenomen en gepubliceerd:
- Het bedrag van de werkelijke uitstaande kredietopeningen; 
- Het doel van het krediet;
- De identiteit van de bemiddelaars (makelaars, verkopers, supermarkten);
-  Het wanbetalingspercentage per kredietverstrekker en per krediettype, de kwaliteit van 

de geregistreerde gegevens en eventuele misbruiken bij de raadpleging van de CKP.

Maar ook het beheerscomité van de CKP uitbreiden om de vertegenwoordiging van 
consumenten en schuldbemiddelaars te waarborgen en de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren aan te sluiten op het Centraal bestand van berichten van beslag.
Deze en andere voorstellen werden gedetailleerd uitgewerkt in de aanbeve-
lingen van de DZK van 2008 en 2009.40 
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Noten

1  Aangezien leasing niet onder de definitie van het consumentenkrediet valt, is boek VII van het Wetboek van Economisch Recht. De verplichtingen 
van kredietverleners en de bijhorende consumentenbescherming gelden dus niet bij leasing. 

2  https://www.peugeot.be/fr/financement-et-offres-de-services/financement/nos-packs/peugeot-stretching.html; https://mbcc.be/frbe/services/finan-
cement-ballon; https://www.fr.ford.be/financer-et-assurer/ford-credit/particuliers/ford-options; https://fr.dacia.be/financement/particuliers.html

3  Bekijk voor de verschillende kosten van autokredieten: Test Aankoop, Budget & Recht 266, sept-oktober 2019, pagina 7.
4  https://fr.renault.be/tous-les-services/renault-service/offres-de-financement-et-contrats-de-service/financements-aux-particuliers.html 
5  Dit principe wordt hierboven uitgelegd in punt 1.1.
6  Adviesprijs van Autogids bij een gemiddelde van 15.000 km/jaar.
7  Lijst van kredietverstrekkers https://www.fsma.be/fr/search-page?search_api_views_fulltext=pr%C3%AAteurs+agr%C3%A9%C3%A9s&sub-

mit=Recherche
8  Het Jaarboek kredietrecht bevat enkel statistische gegevens: het aantal klachten en het aantal opgestelde proces-verbalen, de thema’s van de 

onderzoeken, enz.
9  https://www.fsma.be/fr/sanctions-administratives
10  Peugeot lijkt een garantie op overname te bieden: https://www.peugeot.be/fr/financement-et-offres-de-services/financement/nos-packs/peu-

geot-stretching.html
11  Dit houdt een wijziging in van het Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen
12  Valérie BILLIET, Le sort du vendeur avec réserve de propriété, pagina 18 en 41 https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A1718/

datastream/PDF_01/view
13  Cass., 28 november 2002, C.01.0532.F, www.cass.be.
14  Artikelen VII. 69, 70, 75 en 77 van het Wetboek van Economisch Recht (WER)
15  Een voorbeeld hiervan is de kritiek van de Vrederechter van Grâce-Hollogne op de toekenning van een kredietopening van 500.000 frank 

(12.395 euro) voor de aankoop van een voertuig, terwijl dit soort krediet – in de regel – niet het best aangepast is voor de aankoop op afbetaling 
van een lichamelijke roerende zaak. (Vred. Grâce-Hollogne, 10 juni 1997, J.L.M.B, 1999, p. 1.088): Het is weliswaar zo […] dat de keuze van 
het type kredietovereenkomst aan de consument toebehoort, maar het is aan de kredietverlener om te verzekeren dat hij – vóór die keuze wordt 
gemaakt – de consument nauwkeurig en volledig op de hoogte heeft gesteld van de gevolgen van zijn keuze en samen met hem een ander 
soort krediet heeft onderzocht.

16  Zie het arrest van 18 december 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, punt 43 en het arrest van 6 juni 2019, C-58/18, 
pagina 8, punt 45 en volgende.

17  Art.VII.69 §2 WER
18  Arrest HvJ-EU van 6 juni 2019, Schyns/Belfius, C-58/18, punt 33.
19  Arrest HvJ-EU van 18 december 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, punt 41. ‘De consument kan, alvorens de kredietovereenkomst te 

sluiten, aanvullende bijstand nodig hebben om uit te maken welke kredietovereenkomst voor zijn behoeften en financiële situatie het meest 
geschikt is. Daarom moeten de lidstaten ervoor zorgen dat kredietgevers dergelijke hulp omtrent de door hen aan de consument aangeboden 
kredietproducten verlenen.’

20  Arrest HvJ-EU van 21 april 2016, Radlinger en Radlingerová, C-377/14, punt 64. ‘In dit verband is het voor een consument van wezenlijk 
belang dat hij, vóór en bij de sluiting van een overeenkomst, kennisneemt van alle contractvoorwaarden en de gevolgen die aan die sluiting zijn 
verbonden. Met name op basis van die informatie zal hij beslissen of hij gebonden wenst te zijn door de voorwaarden die de verkoper tevoren 
heeft vastgelegd.’

21  Art. VII.91. [1 Wanneer het gefinancierde goed of de gefinancierde dienstverlening in de kredietovereenkomst wordt vermeld, of wanneer het be-
drag van de kredietovereenkomst rechtstreeks door de kredietgever aan de verkoper of de dienstverlener wordt gestort, krijgen de verplichtingen 
van de consument slechts uitwerking vanaf de levering van het goed of de verlening van de dienst, ingeval van een verkoop of dienstverlening 
met opeenvolgende uitvoeringen, krijgen de verplichtingen uitwerking vanaf de aanvang van de leveringen van het goed of de verlening van de 
dienst en houden ze op te werken wanneer deze onderbroken worden, tenzij de consument zelf het kredietbedrag ontvangt en de identiteit van 
de verkoper of de dienstverlener niet gekend is door de kredietgever. 
Het kredietbedrag mag pas aan de verkoper of de dienstverlener overgemaakt worden na kennisgeving aan de kredietgever van de levering van 
het goed of de verlening van de dienst.

22  De verschuldigde rente volgens de kredietovereenkomst gaat pas in vanaf de datum van deze kennisgeving. (Toelichting van de motieven, Parl. 
St., Senaat, 1989-1990,916-1, 22). Volgens de Raad van State heeft deze bepaling zowel betrekking op tweeledige relaties (consument met 
verkoper-kredietverlener) als op drieledige relaties (consument met een verkoper - vaak een kredietbemiddelaar - en een kredietverlener).

23  Artikel 6 van het Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen.
24  De analyse van artikel VII.91 van het WER benadrukt de onduidelijkheid van deze bepalingen. Deze bepaling omtrent consumentenbescher-

ming is eigenlijk onvolledig. Wanneer het bedrag van het krediet aan de consument wordt toegekend, moeten de gefinancierde goederen in 
de kredietovereenkomst worden vermeld om artikel VII.91 van het WER te kunnen toepassen. Maar het blijft onduidelijk of de kredietverlener 
werkelijk verplicht is om deze verwijzing op te nemen in de kredietovereenkomst, aangezien artikelen I.9, 64° en VII.78, lid 3, 2°, van het WER 
in bepaalde gevallen naar elkaar verwijzen. Zelfs als artikel VII.91 van het WER van toepassing zou zijn, lijkt de bescherming van de consument 
toch een illusie, omdat niets de kredietverlener ervan weerhoudt om het geleende bedrag rechtstreeks over te maken, zelfs vóór de levering. 
Marine ENGLEBERT, JLMB, 2019/18, pagina 854

25  Zie Arrest van het Hof van Cassatie van 28/03/2019, J.L.M.B. 2019/18 p. 829: In het betwiste arrest, dat van oordeel is dat ‘het niet zeker is dat 
de bank op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst voor de levering van zonnepanelen’ en dat ‘de identiteit van de verkoper of de 
dienstverlener niet bekend was bij de kredietverlener’, kon niet, zonder inbreuk te maken op artikel 1, 20°, van de wet van 12 juni 1991, worden 
geoordeeld dat de overeenkomst een ‘daarmee gelieerde kredietovereenkomst’ was. 
Zie ook het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-58/18 omtrent de installatie van zonnepanelen.

26  https://www.rtl.be/info/belgique/economie/500-menages-wallons-remboursaient-des-panneaux-photovoltaiques-qui-n-ont-jamais-ete-installes-la-
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Contact :

Jan Vansantvoet : 0492/97 52 83
SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw
Turnhoutsebaan 139A - 2140 Borgerhout

Vooruitgangstraat 323 - 1030 Brussel

+32 488 77 88 99 (Antwerpen) 
+32 498 91 06 72 (Brussel) 
info@samvzw.be

justice-a-tranche-910097.aspx; https://www.renouvelle.be/fr/actualite-belgique/les-sans-panneaux-ne-devront-plus-rembourser-leur-credit
27  https://www.actu-juridique.fr/affaires/bancaire-credit/les-nouveaux-contentieux-le-cas-du-credit-affecte/
28  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196502&fastReqId=1807521994&fastPos=2
29  Zie de uitspraak van CR Henegouwen (Afd. Bergen) van 25/10/2017, JLMB 2019/18 p. 837 ‘De consument die een lening aangaat om de aan-

koop van zonnepanelen te financieren en zelf het bedrag van het krediet ontvangt, geniet niet de bescherming die voorzien is in artikel 19 van 
het LCC [nu artikel VII.91 van het WER] wanneer het gefinancierde goed, in dit geval de zonnepanelen, niet in de kredietovereenkomst wordt 
vermeld. Het beschermingsmechanisme ingesteld door artikel 19 van het LCC is bovendien onverenigbaar met de verplichting van de verkoper 
om vóór de levering volledig betaald te worden.

30  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DC7FC1BA91BEBEB8B503569583C0AF18.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISC-
TA000032226094&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190813

31   Artikel L. 311-8 van de Franse Code de la Consommation
32  Artikel L. 312-48 van de Franse Code de la Consommation.
33  Wat voertuigen betreft, houdt dit ook een wijziging in van het Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen.
34  Deze nieuwe bepaling zou een aanvulling vormen op artikel VII.147/5 van het WER, waarin het volgende staat: Wanneer het gefinancierde goed 

of de gefinancierde dienstverlening in de kredietovereenkomst wordt vermeld, of wanneer het bedrag van de kredietovereenkomst rechtstreeks 
door de kredietgever aan de verkoper of de dienstverlener wordt gestort, krijgen de verplichtingen van de consument slechts uitwerking vanaf 
de levering van het goed of de verlening van de dienst, ingeval van een verkoop of dienstverlening met opeenvolgende uitvoeringen, krijgen de 
verplichtingen uitwerking vanaf de aanvang van de leveringen van het goed of de verlening van de dienst en houden ze op te werken wanneer 
deze onderbroken worden, tenzij de consument zelf het kredietbedrag ontvangt en de identiteit van de verkoper of de dienstverlener niet gekend 
is door de kredietgever. Het kredietbedrag mag pas aan de verkoper of de dienstverlener overgemaakt worden na kennisgeving aan de krediet-
gever van de levering van het goed of de verlening van de dienst.

35  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjg36D2sLnkAhULsKQKHU7QAdcQFjAAegQIABAC&ur-
l=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-02-252_fr.pdf&usg=AOvVaw2gKtOFI5yjOmWUSNKEcfrZ

36  https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/reglementation/delais-de-retractation
37  Zie het arrest van het Franse Hof van Cassatie, Civiele kamer 1, 31 januari 2018, 16-17820  

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180131-1617820
38  Bekijk de aanbevelingen van de DZK 2008 en 2009 op www.journeesanscredit.be
39  Working Paper document n° 78 - januari 2006 – NBB – Kredieten aan particulieren – Analyse van de in de Centrale voor Kredieten aan 

Particulieren geregistreerde gegevens, pagina 14 tot 20. Zie ook de analyses van Le Réseau Financité uit 2014 en 2015.
40  Bekijk de aanbevelingen van de DZK 2008, pagina's 12 en volgende, en die van de DZK 2009, pagina's 15 en volgende op www.

journeesanscredit.be
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HET PLATFORM 
DAG ZONDER KREDIET
Onderstaande aanbevelingen worden ondersteund 
door de 30 leden van het Platform Dag zonder 
krediet, dat sinds 2004 volgende doelstellingen 
nastreeft:
• Sensibilisering omtrent de gevaren van ge-

makkelijk krediet en agressieve of misleidende 
handelspraktijken (via perscampagnes, acties 
op straat ...).

• Ontwikkeling van educatief materiaal voor de 
sensibilisering van de doelgroepen met wie de 
aangesloten verenigingen van het platform in 
contact staan.

• Formulering van aanbevelingen voor de be-
leidsmakers in functie van een betere bescher-
ming van de consumenten en in het bijzonder 
van de meest kwetsbare onder hen.

VLAAMSE EN TWEETALIGE ORGANISATIES:  

Steunpunt Mens en Samenleving, Gezinsbond, 
Netwerk Tegen Armoede, Cebud (Centrum voor 
Budgetadvies en onderzoek), BudgetInZicht Noord-
West-Vlaanderen, BudgetInZicht Centraal-West-
Vlaanderen, BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen, 
BudgetInZicht Oost Vlaanderen, BudgetInZicht Halle-
Vilvoorde, BudgetInZicht Brussel, BudgetInZicht 
Oost-Brabant, BudgetInZicht Boom-Mechelen-Lier, 
BudgetInZicht Antwerpen, BudgetInZicht Kempen, 
BudgetInZicht Limburg, Femma, Steunpunt voor 
de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, ACV/Csc, ABVV/Fgtb.

Coördinatie van de « Dag Zonder Krediet » in 
Vlaanderen: 
Steunpunt Mens en Samenleving VZW (SAM) :  
Jan Vansantvoet 0492/97.52.83

OVERZICHT VAN DE 
AANBEVELINGEN

DE BALLONKREDIETEN  
1. De consument krijgt onvolledige, soms 

zelfs misleidende, informatie
2. De voorwaarden voor de overname 

van de wagen worden niet automatisch 
opgenomen in het verkoopcontract bij een 
ballonkrediet

3. De consument mag zijn voertuig niet op 
eigen kracht doorverkopen

4. De kredietwaardigheidsbeoordeling houdt 
niet voldoende rekening met de afbetaling 
van de ballon 

5. Het bedrag van de ballon is te hoog  

DE KREDIETEN DIE VERBONDEN ZIJN 
MET DE AANKOOP VAN GOEDEREN
1. Bij aankopen van goederen of diensten, 

gekoppeld aan een krediet, is de 
consumentenbescherming ontoereikend

2. Het recht om een consumentenkrediet te 
herroepen is niet uitvoerbaar wanneer het 
krediet gekoppeld is aan een contract 

3. De geregistreerde gegevens in de Centrale 
voor kredieten aan particulieren kunnen 
duidelijker worden geformuleerd (zonder 
uitbreiding tot andere schulden)

DAG  
ZONDER 
KREDIET

DZK


