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

Art. 60  

[De kredietopening kan bepalen dat de debetrentevoet kan worden gewijzigd.] 

Wanneer de wijziging van de rentevoet meer dan 25 pct. bedraagt van de aanvankelijk of voorheen 
overeengekomen rentevoet en in het geval van overeenkomsten gesloten voor een termijn van 
meer dan een jaar, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen binnen 
een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving overeenkomstig de regels vermeld in artikel 
58, § 3. Elk hiermee strijdig beding in de overeenkomst is nietig. 

[Art. 60bis § 1.  

De overschrijding van het kredietbedrag is verboden. De kredietgever moet dit verbod vermelden 
in de overeenkomst. 

Indien er desondanks een overschrijding plaats vindt, moet de kredietgever de kredietopnemingen 
opschorten en de terugstorting van de overschrijding binnen een termijn van maximaal 
vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de dag van de overschrijding eisen. 

In dat geval kunnen slechts de uitdrukkelijk overeengekomen en door deze wet geoorloofde 
verwijlinteresten en kosten worden gevraagd. De verwijlinteresten moeten worden berekend op de 
overschrijding.  

§ 2.  

 In geval de consument de verplichtingen die voortvloeien uit de vorige paragraaf niet nakomt, 
moet de kredietgever hetzij een einde stellen aan de overeenkomst binnen de perken van artikel 
29, 3°, hetzij bij wege van schuldvernieuwing een nieuwe overeenkomst met een verhoogd 
kredietbedrag opmaken met eerbiediging van alle bepalingen van de wet.] 

 [Art. 60ter  

De kredietgever kan, op voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek van de consument, schriftelijk 
en tegen de laatst toegepaste debetrentevoet, met uitsluiting van iedere boete, vergoeding of 
verwijlinterest, een tijdelijke overschrijding van het kredietbedrag toestaan voor een maximale 
looptijd van vijfenveertig dagen. 

Indien de overschrijding bij het verstrijken van de periode, bedoeld in het eerste lid, niet is 
aangezuiverd moet de kredietgever de kredietopnemingen opschorten en hetzij een einde stellen 
aan de overeenkomst binnen de perken van artikel 29, 3°, hetzij bij wege van schuldvernieuwing 
een nieuwe overeenkomst met een verhoogd kredietbedrag opmaken met eerbiediging van alle 
bepalingen van de wet.] 

 

 


