
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 

13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). 

 

Art. 10  

De kredietgever en de kredietbemiddelaar moeten aan de consument die om een 

kredietovereenkomst verzoekt en, in voorkomend geval, de steller van een persoonlijke zekerheid, 

de juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om hun financiële toestand en 

hun terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en, in ieder geval, hun lopende financiële 

verbintenissen. De consument en de steller van een persoonlijke zekerheid zijn ertoe gehouden 

daarop juist en volledig te antwoorden. 

In geen enkel geval mag de gevraagde informatie betrekking hebben op het ras, de etnische 

afstamming, het seksueel gedrag, de gezondheid, de overtuigingen of activiteiten op politiek, 

levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied of het lidmaatschap van een vakbond of van een 

ziekenfonds. 

Art. 11  

§ 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst en/of een aanbod 

wordt gebonden, verstrekt de kredietgever en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, op 

basis van de door de kredietgever aangeboden kredietvoorwaarden en de eventueel door de 

consument kenbaar gemaakte voorkeur en verstrekte informatie, de consument de nodige 

informatie om verschillende aanbiedingen te kunnen vergelijken en zo een geïnformeerd besluit te 

kunnen nemen over het sluiten van een kredietovereenkomst. Die informatie wordt, op papier of 

op een andere duurzame drager, verstrekt overeenkomstig het formulier “Europese 

standaardinformatie inzake consumentenkrediet ” in bijlage 1 bij deze wet . De 

kredietgever wordt geacht te hebben voldaan aan de voorschriften van deze paragraaf en van 

artikel 50 van de wet  van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming wanneer hij de Europese standaardinformatie inzake 

consumentenkrediet  heeft verstrekt. 

Deze informatie heeft betrekking op:  

1° het soort krediet; 

2° de identiteit, met inbegrip van het ondernemingsnummer, van de kredietgever en desgevallend 

van de betrokken kredietbemiddelaar evenals hun geografisch adres dat relevant is voor de 

betrekkingen met de consument; 

3° het kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming; 

4° de duur van de kredietovereenkomst; 

5° in geval van een krediet in de vorm van uitstel van betaling voor een goed of een dienst en 

gelieerde kredietovereenkomsten, het goed of de dienst en de contante prijs daarvan; 

6° de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van deze rentevoet regelen en, voor zover 

beschikbaar, indices of referentierentevoeten die betrekking hebben op de aanvankelijke 

debetrentevoet en de termijnen, de voorwaarden en de procedure voor wijziging daarvan. Indien 



naargelang van de verschillende omstandigheden verschillende debetrentevoeten worden 

toegepast, wordt deze informatie met betrekking tot alle toepasselijke debetrentevoeten verstrekt; 

7° het jaarlijkse kostenpercentage en het totale door de consument te betalen bedrag, aan de hand 

van een representatief voorbeeld en met vermelding van alle voor de berekening van dit 

percentage gebruikte veronderstellingen. Indien de consument de kredietgever in kennis heeft 

gesteld van één of meer elementen van het krediet waarnaar zijn voorkeur uitgaat, zoals de duur 

van de kredietovereenkomst en het kredietbedrag, houdt de kredietgever met deze elementen 

rekening. Indien een kredietovereenkomst verschillende mogelijkheden van kredietopneming met 

verschillende kosten of debetrentevoeten biedt en de kredietgever gebruikmaakt van een 

hypothese te bepalen door de Koning die dit geval weerspiegelt, geeft hij aan dat andere 

kredietopnemingsmechanismen voor dat soort kredietovereenkomst hogere jaarlijkse 

kostenpercentages tot gevolg kunnen hebben; 

8° het bedrag, het aantal en de frequentie van de door de consument te verrichten betalingen en, 

in voorkomend geval, de volgorde waarin de betalingen aan de verschillende openstaande saldi 

tegen verschillende debetrentevoeten worden toegerekend met het oog op aflossing; 

9° de eventuele kosten voor het aanhouden van een of meer rekeningen indien dat vereist is voor 

de boeking van zowel betalingen als kredietopnemingen, tenzij het openen van de rekening 

facultatief is, tezamen met de kosten voor het gebruik van een betaalmiddel voor zowel betalingen 

als kredietopnemingen, andere uit de kredietovereenkomst voortvloeiende kosten, alsmede de 

voorwaarden waaronder die kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 

10° in voorkomend geval, het bestaan van kosten die door de consument bij het sluiten van de 

kredietovereenkomst aan een notaris moeten worden betaald; 

11° de eventuele verplichting tot het sluiten van een overeenkomst voor nevendiensten in verband 

met de kredietovereenkomst, onder meer een verzekering, indien het sluiten van dergelijke 

overeenkomst voor deze dienst verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de 

geadverteerde voorwaarden, te verkrijgen; 

12° de geldende rentevoet ingeval van betalingsachterstand alsmede de wijzigingsmodaliteiten 

ervan en, in voorkomend geval, de kosten van niet-nakoming van de kredietovereenkomst; 

13° een waarschuwing betreffende de gevolgen van wanbetaling; 

14° in voorkomend geval, de gevraagde zekerheden; 

15° het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht; 

16° het recht van vervroegde terugbetaling en, in voorkomend geval, informatie over het recht van 

de kredietgever op een vergoeding en de wijze waarop deze wordt vastgesteld overeenkomstig 

artikel 23; 

17° het recht van de consument om, overeenkomstig artikel 12, onverwijld en kosteloos 

geïnformeerd te worden over het resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter 

beoordeling van zijn kredietwaardigheid; 

18° het recht van de consument om op verzoek een kosteloos exemplaar van de 

ontwerpkredietovereenkomst te ontvangen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de 

kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens is de overeenkomst met de consument aan 

te gaan; 



19° in voorkomend geval, de periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele 

informatie gebonden is. 

Alle aanvullende informatie die de kredietgever aan de consument geeft, wordt verstrekt in een 

afzonderlijk document, dat aan het formulier “Europese standaardinformatie” kan worden 

gehecht. 

§ 2  

Bij communicatie via spraaktelefonie, als bedoeld in artikel 51 van de wet  van 6 april 2010 

betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming omvat de beschrijving van de 

belangrijkste kenmerken van de financiële dienst bedoeld in artikel 51, tweede lid, b) van die wet 

ten minste de informatie bedoeld in § 1, tweede lid, 3° tot 6° en 8°, alsmede het jaarlijkse 

kostenpercentage weergegeven aan de hand van een representatief voorbeeld en het totale door de 

consument te betalen bedrag. 

 

§ 3  

Indien de overeenkomst op verzoek van de consument gesloten is met gebruikmaking van een 

middel voor communicatie op afstand dat informatieverstrekking overeenkomstig § 1 niet 

mogelijk maakt, onder meer in het in § 2 bedoelde geval, verstrekt de kredietgever de volledige 

precontractuele informatie door middel van het formulier voor “Europese standaardinformatie 

inzake consumentenkrediet” onmiddellijk na het sluiten van de kredietovereenkomst. 

§ 4  

De kredietgevers en, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaars verstrekken de consument een 

passende toelichting om hem in staat te stellen te beoordelen of de voorgestelde 

kredietovereenkomst aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt, zo nodig door de 

ingevolge § 1 te verstrekken precontractuele informatie, de voornaamste kenmerken van de 

voorgestelde producten en de specifieke gevolgen hiervan voor de consument toe te lichten, met 

inbegrip van de gevolgen indien de consument niet betaalt. 

Indien een kredietopening wordt aangeboden op een verkooppunt buiten de onderneming van de 

kredietgever of op afstand wordt een passende toelichting verstrekt door de kredietgever of 

desgevallend door de kredietbemiddelaar met betrekking tot de voor – en nadelen tussen deze 

kredietsoort en de verkoop – of lening op afbetaling aangegaan voor hetzelfde kredietbedrag, 

indien deze kredietsoorten worden aangeboden door de kredietgever of de kredietbemiddelaar. 

Deze toelichting heeft onder meer betrekking op de aflossing van het kapitaal, de aanrekening van 

interesten, de maximale jaarlijkse kostenpercentages, de nulstellingstermijn en de eisbaarheid van 

het verschuldigd saldo in geval van eenzijdige opzegging bedoeld in artikel 33ter, § 1, tweede lid. 

§ 5  

Aan de consument wordt, op verzoek en kosteloos, behalve de “Europese standaardinformatie 

inzake consumentenkrediet”, een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst verstrekt. Deze 

bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten tijde van het verzoek niet voornemens 

is de kredietovereenkomst met de consument aan te gaan.]2 

 Art. 11bis  



§ 1 Dit artikel is van toepassing op:  

1° de geoorloofde debetstanden op een rekening terugbetaalbaar op verzoek van de kredietgever 

of binnen een termijn van drie maanden; 

2° de geoorloofde debetstanden op een rekening die binnen een maand moeten worden afgelost 

voor wat betreft § 3; 

3° de overschrijdingen voor wat betreft § 2, tweede lid, 5°; 

4° de kredietovereenkomsten gesloten met een beleggingsonderneming bedoeld in artikel 3, § 2, 

zesde lid; 

5° de kredietovereenkomsten die een regeling voor uitstel voorzien bedoeld in artikel 3, § 2, 

zevende lid. 

§ 2  In afwijking van artikel 11, § 1, ter gelegener tijd en voordat de consument door een 

kredietovereenkomst of een aanbod wordt gebonden, verstrekt de kredietgever en, in voorkomend 

geval, de kredietbemiddelaar, op basis van de door de kredietgever aangeboden 

kredietvoorwaarden en de eventueel door de consument kenbaar gemaakte voorkeur en verstrekte 

informatie, de consument de nodige informatie om verschillende aanbiedingen te kunnen 

vergelijken en zo een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over het sluiten van een 

kredietovereenkomst. Die informatie wordt op papier of op een andere duurzame drager verstrekt 

overeenkomstig het formulier “Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet” in 

bijlage 2 bij deze wet. De kredietgever wordt geacht te hebben voldaan aan de voorschriften van 

deze paragraaf en van artikel 50 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming wanneer hij de “Europese standaardinformatie inzake 

consumentenkrediet” heeft verstrekt. 

Deze informatie heeft betrekking op:  

1° het soort krediet; 

2° de identiteit, met inbegrip van het ondernemingsnummer, van de kredietgever en desgevallend 

van de betrokken kredietbemiddelaar evenals hun geografisch adres dat relevant is voor de 

betrekkingen met de consument; 

3° het kredietbedrag; 

4° de duur van de kredietovereenkomst; 

5° de debetrentevoet, de voorwaarden die de toepassing van deze rentevoet regelen, en indices of 

referentierentevoeten die betrekking hebben op de aanvankelijke debetrentevoet, de vanaf het 

sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten, alsmede in voorkomend geval 

de voorwaarden waaronder deze gewijzigd kunnen worden; 

6° het jaarlijkse kostenpercentage, aan de hand van een representatief voorbeeld en met 

vermelding van alle voor de berekening van dit percentage gebruikte hypothesen; 

7° de voorwaarden en de procedure voor beëindiging van de kredietovereenkomst; 

8° in voorkomend geval, de vermelding dat de consument te allen tijde gevraagd kan worden het 

kredietbedrag volledig terug te betalen; 



9° de geldende rentevoet ingeval van laattijdige betaling alsmede de wijzigingsmodaliteiten ervan 

en, in voorkomend geval, de kosten van niet-nakoming van de kredietovereenkomst; 

10° het recht van de consument om overeenkomstig artikel 12, onverwijld en gratis geïnformeerd 

te worden over het resultaat van de raadpleging van een gegevensbestand ter beoordeling van zijn 

kredietwaardigheid; 

11° de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen 

kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig 

artikel 30; 

12° in voorkomend geval, de periode gedurende welke de kredietgever door de precontractuele 

informatie gebonden is. 

§ 3  In afwijking van artikel 11, § 2, bij communicatie via spraaktelefonie, als bedoeld in artikel 51 

van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en indien 

de consument verzoekt de geoorloofde debetstand op de rekening met onmiddellijke ingang 

beschikbaar te stellen, omvat de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de financiële 

dienst, bedoeld in artikel 51 tweede lid, b) van die wet  ten minste de informatie bedoeld in 

§ 1, tweede lid, 3°, 5°, 6° en 8°. 

§ 4  Op verzoek wordt aan de consument, behalve de “Europese standaardinformatie inzake 

consumentenkrediet ”, een kosteloos exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst verstrekt. 

Deze bepaling is niet van toepassing indien de kredietgever ten tijde van het verzoek niet 

voornemens is de kredietovereenkomst met de consument aan te gaan. 

§ 5  Indien de overeenkomst op verzoek van de consument gesloten is met gebruikmaking van een 

middel voor communicatie op afstand dat informatieverstrekking overeenkomstig § 2 niet 

mogelijk maakt, met inbegrip van de in § 4 bedoelde gevallen, komt de kredietgever onmiddellijk 

na het sluiten van de kredietovereenkomst zijn verplichtingen uit hoofde van § 2 na door de 

contractuele informatie overeenkomstig artikel 14 te verstrekken, voor zover dat artikel van 

toepassing is.]1 

 Art. 11ter  

De artikelen 11, 11bis en 15, eerste lid, zijn niet van toepassing op leveranciers van goederen of 

aanbieders van diensten die bij wijze van nevenactiviteit als kredietbemiddelaar optreden. Deze 

bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting van de kredietgever ervoor te zorgen dat de 

consument de in die artikelen bedoelde precontractuele informatie daadwerkelijk ontvangt. 

Oefent geen nevenactiviteit uit, de kredietbemiddelaar die tegelijkertijd een kredietovereenkomst 

en een betaalinstrument aanbiedt dat kan aangewend worden buiten zijn onderneming of een 

kredietovereenkomst aanbiedt die geheel of gedeeltelijk bestemd is voor de aankoop van goederen 

of diensten die niet door hem worden aangeboden.]1 

 


