
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991  

Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied  

Art. 1  

 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder:  

1°) de consument: elke natuurlijke persoon die ten aanzien van de onder deze wet vallende 
verrichtingen handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn 
handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten; 

2°) [de kredietgever: elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon of elke groep van dergelijke 
personen, die een krediet toestaat binnen het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten, met 
uitzondering van de persoon of van elke groep van personen die een verkoop op afbetaling of een 
financieringshuur aanbiedt of sluit wanneer deze overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een 
onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een erkende kredietgever 
aangewezen in de overeenkomst;] 

3°) de kredietbemiddelaar: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die bijdraagt tot het sluiten 
of tot het uitvoeren van een kredietovereenkomst binnen het kader van zijn handels- of 
beroepsactiviteiten; 

[Met een kredietbemiddelaar wordt gelijkgesteld, de persoon die een verkoop op afbetaling of een 
financieringshuur aanbiedt of toestaat wanneer deze overeenkomst of de schuldvordering uit de 
kredietovereenkomst het voorwerp uitmaakt van een onmiddellijke overdracht of 
indeplaatsstelling ten gunste van een erkende kredietgever aangewezen in de overeenkomst;] 

4°) de kredietovereenkomst: elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent of 
toezegt aan een consument, in de vorm van uitstel van betaling, van een lening, of van elke andere 
gelijkaardige betalingsregeling; 

5°) de totale kosten van het krediet: alle kosten van het krediet, met inbegrip van de rente en alle 
andere kosten die verbonden zijn met de kredietovereenkomst, berekend aan de hand van de 
elementen die de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt; 

6°) het jaarlijkse kostenpercentage: de totale kosten van het krediet dat aan de consument wordt 
verleend, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het bedrag van het verleende krediet, 
berekend aan de hand van de elementen die de Koning aanduidt en op de wijze die Hij bepaalt; 

7°) de reclame: elke mededeling zoals gedefinieerd in de wetgeving op de handelspraktijken; 

8°) [de debetrentevoet: de rentevoet, berekend volgens de actuariële methode, uitgedrukt in een 
jaarlijks of periodiek percentage, die wordt toegepast op het gedeelte van het kapitaal dat is 
opgenomen en die wordt berekend aan de hand van de elementen die de Koning aanduidt en op de 
wijze die Hij bepaalt;] 

9°) de verkoop op afbetaling: elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, welke 
normaal leidt tot de verkrijging van lichamelijke roerende goederen of levering van diensten [, 
verkocht door de kredietgever of de kredietbemiddelaar bedoeld in artikel 1, 3°, tweede lid,] en 
waarvan de prijs betaald wordt in ten minste drie betalingen, door middel van periodieke 
stortingen waaronder het voorschot niet is begrepen; 

10°) de financieringshuur: elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij 
de ene partij zich ertoe verbindt de andere het genot van een lichamelijk roerend goed te 
verschaffen tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt periodiek te betalen en 
waarin, eveneens expliciet of stilzwijgend, een koopaanbod is vervat. Voor de toepassing van deze 
wet wordt de verhuurder beschouwd als kredietgever; 

11°) de lening op afbetaling: elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij 
geld of een ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een consument, die zich ertoe 
verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen; 



12°) [de kredietopening: elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij 
koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van de 
consument, die ervan gebruik kan maken door een of meerdere kredietopnemingen te verrichten 
onder meer met behulp van een betaal- of legitimatiekaart of op een andere wijze, en die zich 
ertoe verbindt terug te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden;] 

[12°bis) de kredietovereenkomst op afstand: elke kredietovereenkomst gesloten overeenkomstig 
artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de 
bescherming van de consument, vervangen bij de wet van 25 mei 1999;] 

13°) de schuldbemiddeling: de dienstverlening, met uitsluiting van het sluiten van een 
kredietovereenkomst, met het oog op het totstandbrengen van een regeling omtrent de wijze van 
betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten 
voortvloeit; 

14°) [de verwerking van gegevens: de verwerking van persoonsgegevens omschreven in artikel 1, § 
2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens;] 

15°) [het bestand: het bestand, omschreven in artikel 1, § 3, van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens;] 

16°) [de verantwoordelijke voor de verwerking: de verantwoordelijke voor de verwerking 
omschreven in artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;] 

17°) de onderneming van de kredietgever of van de kredietbemiddelaar: de plaats waar hij 
gewoonlijk zijn bedrijf uitoefent, dat is zijn hoofdvestiging, een filiaal of een in het 
handelsregister ingeschreven agentschap of de vestiging van een andere kredietgever of 
kredietbemiddelaar; 

[18°) het kapitaal:  

 – voor de verrichtingen op afbetaling en de kredietopeningen met regeling voor gespreide 
terugbetaling van de hoofdsom: het geleende bedrag, het gefinancierde bedrag of het door de 
consument opgenomen bedrag; 

 – voor de kredietopeningen verbonden aan een rekening-courant zonder regeling voor 
gespreide terugbetaling van de hoofdsom: het door de consument opgenomen bedrag, 
vermeerderd met de [vervallen debetintresten en, in het geval van eenvoudige 
betalingsachterstand zoals bedoeld in artikel 27bis, § 2, vervallen nalatigheidsinteresten op het 
bedrag van de overschrijding]; 

 

19°) het verschuldigd blijvende saldo: het bedrag in hoofdsom dat moet worden gestort om het 
kapitaal af te lossen of terug te betalen; 

20°) de nalatigheidsintrestvoet: de actuariële intrestvoet uitgedrukt in een percentage op jaarbasis 
of op periodieke basis;] 

[21°) werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke 
feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd 
tot de eerstvolgende werkdag; 

22°) de minister en de Minister van Economische Zaken: de Minister bevoegd voor Economische 
Zaken.] 

 

 



 


