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

Onderafdeling 2. [Kredietovereenkomst] Vorige versie(s) 

Art. 14  

§ 1.  

[Onverminderd de toepassing van artikel 45, § 2, van deze wet, [en van artikel 83quinquies van de 
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument] komt de kredietovereenkomst tot stand door de ondertekening van een geschrift, 
opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang bij de 
kredietovereenkomst zijn. Een bijkomend exemplaar moet worden overhandigd aan de 
kredietbemiddelaar. 

Elke vorm van handtekening door de kredietgever is geoorloofd voor zover de consument op het 
ogenblik van de overhandiging van de kredietovereenkomst duidelijk de kredietgever kan 
identificeren die zich verbonden heeft. 

Bij een kredietopening moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de 
geschreven vermelding van het kredietbedrag: “Gelezen en goedgekeurd voor ... euro op krediet.”. 
Bij alle overige kredietovereenkomsten moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan 
door de geschreven vermelding van de terug te betalen som: “Gelezen en goedgekeurd voor ... 
euro terug te betalen.”. In beide gevallen moet de consument er de met de hand geschreven 
vermelding van de datum en van het precieze adres van de ondertekening van het contract op 
aanbrengen.]  

[§ 2].  

[De kredietovereenkomst vermeldt:]  

1°) de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum alsook de woonplaats van de consument en, 
desgevallend, van de borgen; 

2°) de naam, voornaam of de vennootschapsnaam, de woonplaats of de maatschappelijke zetel van 
de kredietgever [en zijn ondernemingsnummer evenals de benaming en adres van het bevoegde 
toezichthoudend bestuur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & 
Energie]; 

3°) desgevallend, de naam, voornaam of de vennootschapsnaam, de woonplaats of de 
maatschappelijke zetel van de kredietbemiddelaar [en zijn ondernemingsnummer evenals de 
benaming en adres van het bevoegde toezichthoudend bestuur bij de Federale Overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand & Energie]; 

4°) [het kredietbedrag;] 

5°) het jaarlijkse kostenpercentage, zo nodig door middel van een representatief voorbeeld, in de 
gevallen en volgens de voorwaarden bepaald door de Koning; 

6°) de voorwaarden van het gebruik en van de terugbetaling van het krediet; 

7°) desgevallend, de nauwkeurige opgave van het gefinancierde goed of de gefinancierde dienst; 

8°) de precieze aard van de zekerheden die door de kredietgever worden geëist om het krediet toe 
te staan; 

9°) desgevallend, de identiteit en het adres van de houder van het geraadpleegde bestand. Wanneer 
de houder van het bestand geen woonplaats of zetel in België heeft, vermeldt het aanbod de 
identiteit en het adres van zijn vertegenwoordiger in België; 

10°) de datum van de raadpleging van het bestand van de [Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren bedoeld in artikel 13]; 



11°) de bedongen nalatigheidsintrestvoet; 

12°) het recht van de kredietgever zijn rechten geheel of ten dele over te dragen of een derde 
geheel of ten dele in de plaats te stellen van genoemde rechten wanneer de kredietgever zich deze 
mogelijkheid voorbehoudt; 

13°) [naar gelang de kredietovereenkomst, een ondubbelzinnige, heldere en nauwkeurige 
beschrijving van het recht en de voorwaarden om van de kredietovereenkomst af te zien of eraan 
te verzaken overeenkomstig de artikelen 18 en 20bis en artikel 83sexies van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.] 

[In geval van terugbetaling door aflossing van het kapitaal moet de kredietovereenkomst de 
periodieke terugbetalingen evenals de tijdstippen bepalen waarop en de voorwaarden waaronder 
deze bedragen moeten betaald worden. Behalve voor de kredietopening moet de 
kredietovereenkomst eveneens een aflossingstabel bevatten die voor elke periodieke terugbetaling 
het bedrag van het afgeloste kapitaal en van de totale kosten van het krediet vermeldt, alsmede 
het verschuldigd blijvende saldo na iedere betaling. 

 In geval van aanpassing van het jaarlijkse kostenpercentage overeenkomstig artikel 30, § 2, moet 
een nieuwe aflossingstabel gratis aan de consument worden overhandigd. 

Bij terugbetaling zonder aflossing van het kapitaal moet de kredietovereenkomst de tijdstippen en 
de voorwaarden van betaling van de debetinteresten en toegevoegde kosten vermelden. 

Het jaarlijkse kostenpercentage moet berekend worden op het verschuldigd blijvend saldo. In het 
geval van een kredietopening moeten de debetrentevoet en in voorkomend geval, de bijkomende 
kosten, berekend worden op het gedeelte van het kapitaal dat opgenomen is.]  

[§ 3].  

[De kredietovereenkomst bevat eveneens in de vorm van afzonderlijke leden, in dikke lettertekens 
en in een ander lettertype:  

1° ter hoogte van de plaats waar de consument zijn handtekening plaatst, de vermeldingen:  

 a) “Onderteken nooit een blanco overeenkomst.”; 

 b) “De verzekering is nooit verplicht. Overeenkomstig artikel 4, § 2, tweede lid, van de wet 
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst heeft de verzekeringnemer het recht de 
overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen 
een termijn van dertig dagen na ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of 
aanvraag.”; 

2° de vermelding: “De consument mag geen wisselbrieven of orderbriefjes ondertekenen om de 
betaling te beloven of te waarborgen van zijn verbintenissen op grond van een 
kredietovereenkomst. Evenmin mag hij cheques uitschrijven ter waarborg van zijn verbintenissen 
op grond van een kredietovereenkomst.”; 

3° de vermelding: “Boven het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage mogen geen andere 
kosten of vergoedingen van de consument worden geëist dan die welke uitdrukkelijk zijn 
overeengekomen.”; 

4° de vermelding: “Indien de kredietovereenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, 
moet de tekst van artikel 491 van het Strafwetboek erin voorkomen. Indien deze tekst niet in de 
overeenkomst opgenomen werd, wordt het beding voor niet geschreven gehouden.] 

[§ 4].  

De Koning kan het gebruik van standaardbedingen verplicht maken ten aanzien van de categorieën 
van overeenkomsten die Hij aanwijst.  

[§ 4bis.  



    [...] ]  

[§ 5.  

Wanneer de kredietovereenkomst een gefinancierd goed of dienstprestatie vermeldt en wanneer 
het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage gelijk is aan 0 %, dan moet de overeenkomst de 
voordelen aanduiden die, in voorkomend geval, worden toegekend aan de consument die contant 
betaalt. 

De prijs van het goed of de dienst, gevraagd aan de consument die op krediet betaalt, moet gelijk 
zijn aan de prijs gevraagd aan de consument die contant betaalt.]  

[§ 6.  

Wanneer de consument gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht van de 
verzekeringsovereenkomst, bedoeld bij § 3, 1°, b), en de kosten ervan opgenomen werden in de 
totale kosten van het krediet, brengt de kredietgever de consument schriftelijk en onverwijld op 
de hoogte van het nieuwe jaarlijkse kostenpercentage, van de nieuwe nalatigheidsintrestvoet en, 
in voorkomend geval, van het nieuwe aflossingsplan die er uit voortvloeien.] 

 

 


