MOD.3

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Aanvraag tot inschrijving van een natuurlijk persoon als kredietbemiddelaar

1. in drukletters in te vullen en te ondertekenen

2. over te maken aan de:

F.O.D. Economie, K.M.O. Middenstand & Energie
Regulering en Organisatie van de Markt
Dienst Krediet-Schuldenlast
NG III - Koning Albert II-laan 16
1000 - BRUSSEL

Verplichte gegevens:
A. Ik, ondergetekende,

Naam:

……………………………………….

Voornaam:

……………………………………….

Geboortedatum:

………………………………………..

Woonachtig te:

………………………………………..

Straat & nr.:

………………………………………..

Ondernemingsnummer: ….…………………………………….
Tel:

………………………………………..

E-mail:

………………………………………..

verzoek om mijn inschrijving als (het overbodige schrappen – zie bijlage IV):

1° persoon die kredietovereenkomsten aanbiedt of toestaat die het voorwerp uitmaken van een

onmiddellijke

overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een erkende kredietgever ;

2° kredietmakelaar;

3° verkoper van goederen of diensten, die als kredietagent, bijdraagt tot het sluiten van de kredietovereenkomst.

Ronald Botte – Katie Nuël
Regulering en Organisatie van de Markt – Dienst Krediet - Schuldenlast
Elke werkdag van 9 tot 16 uur.

Koning Albert II-laan 16
1000, Brussel

+32 (0) 2 277 83 74
T +32 (0) 2 277 83 17
F +32 (0) 2 277 52 55

ronald.botte@economie.fgov.be - katie.nuel@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/

B. Bij deze aanvraag voeg ik :

1. een origineel bewijs van goed gedrag en zeden bestemd voor een openbaar bestuur (maximaal 2 maanden oud);

2. mijn ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

C. Ik verbind mij ertoe:

- voor mijn activiteiten enkel beroep te doen op een kredietgever die erkend werd in toepassing van de wet van 12
juni 1991;

- de bevoegde door de Minister aangewezen ambtenaren van F.O.D. Economie, K.M.O. Middenstand & Energie te
laten kennis nemen van alle documenten met betrekking tot mijn bemiddeling, waarvan de inzage noodzakelijk is
voor het vervullen van hun opdracht;

- geen enkele bezoldiging of vergoeding te eisen van de personen die om haar bemiddeling verzoeken;

- dat zij de Minister van Economie onmiddellijk op de hoogte zal stellen van elke wijziging van de gegevens
waarover inlichtingen moeten verstrekt worden krachtens artikel 77.

D. Ik verklaar:

- dat te mijnen laste geen vonnis of arrest van faillietverklaring gewezen werd dat niet door eerherstel gevolgd werd;

- dat ik geen gevangenisstraf van ten minste een maand zelfs voorwaardelijk heb opgelopen wegens een inbreuk
die strafbaar is gesteld door het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 1934 (zie bijlage I) die niet gevolgd werd
door een eerherstel;

- dat ik geen gevangenisstraf van tenminste één maand zelfs voorwaardelijk opgelopen heb in de vijf jaar die mijn
aanvraag voorafgaan voor een inbreuk op de wet van 12 juni 1991 op het consumenten krediet of op één van de in
artikel 78, § 2, 1° vermelde financiële of economische wetgevingen en die niet gevolgd werd door een eerherstel.

- dat ik de tekst (in bijlage III) van de artikelen 10, 11 tot 11ter, 15, 31, 63, 64 en 65 van de wet van 12 juni 1991
op het consumentenkrediet, gewijzigd door de wet van 13 juni 2010, heb mogen ontvangen, en ik verbind

mij ertoe alle opgesomde verplichtingen na te leven.

Opgemaakt te .......…………… op ........………….

(handtekening)

BIJLAGE I :

Worden o.m. bedoeld : "De personen, die, tot een, zelfs voorwaardelijke, vrijheidsstraf van ten minste één maand
werden veroordeeld als dader van of medeplichtige aan een van de volgende misdrijven of poging tot een van de
volgende misdrijven :

a) valse munt;

b) namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentecoupons en bij de wet toegelaten
bankbiljetten;

c) namaking of vervalsing van stempels, zegels, keurijzers en merken;

d) valsheid en gebruik van valsheid in geschriften;

e) omkoping van ambtenaren of knevelarij;

f) diefstal, afpersing, verduistering of misbruik van vertrouwen, oplichting of heling;

g) eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk, fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de bepalingen
betreffende de fondsbezorging van cheques of andere titels tot een contante betaling of betaling op zicht op
beschikbare gelden".

h) overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen 182, 183 of 184 van de wet van 4 december 1990 op de
financiële transacties en de financiële markten;

i) overtreding van de strafbepalingen die zijn vastgesteld in hoofdstuk XXIV van de algemene wet inzake douane en
accijnzen, hoofdstuk XII van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de artikelen 133 tot
133octies van het Wetboek der successierechten, de artikelen 66 tot 67octies van het Wetboek van zegelrechten,de
artikelen 207 tot 207octies van het Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen, de artikelen 449 tot 453 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 2, derde lid, van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de artikelen 73 tot 73octies van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde en de artikelen 395 tot 398 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur.

BIJLAGE II :

Lijst van de in artikel 494 van het Strafwetboek en artikel 78, § 2, 1° van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet vermelde inbreuken :

a) titels V en IX van boek I van het Wetboek van Koophandel;

b) koninklijk besluit nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen door reglementering
van de verkoop op afbetaling van premie-effecten;

c) koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen;

d) koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten;

e) koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van
de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen;

f) koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met
roerende waarden en goederen of eetwaren;

g) koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en
waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze termijnhandel inlaten en van het
regime van de exceptie van spel;

h) wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering der prijzen;

i) wet van 27 maart 1957 betreffende de gemeenschappelijke beleggingsfondsen;

j) wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering;

k) wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden;

l) koninklijk besluit van 23 juni 1967 tot coördinatie van de bepalingen betreffende de controle op de private
spaarkassen;

m) koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;

n) wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken (opgeheven en vervangen door de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument);

o) wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere
financiële instellingen;

p) wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;

q) wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;

r) wet van 13 augustus 1986 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten (opgeheven en vervangen door
de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten);

s)

wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde

vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen;

t) wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;

u) wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument;

v) wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

w) wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;

x) wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

y) wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;

z) wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten;

aa) wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen;

bb) wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;

cc) wet van 8 augustus op het faillissement.

BIJLAGE III:

Artikel 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.

Artikel 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
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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.

Artikel 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°.
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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.

Artikel 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.

Artikel 15

De kredietgever en de kredietbemiddelaar zijn verplicht om voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk
aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is
aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de
kredietovereenkomst en met het doel van het krediet.
(…)

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid houdt iedere wijziging van het kredietbedrag het sluiten van een
nieuwe kredietovereenkomst in.

Artikel 31

§ 1. Het is de kredietgever en de kredietbemiddelaar verboden om, onverminderd de toepassing van § 4, de
consument te verplichten in het raam van het sluiten van een kredietovereenkomst een andere overeenkomst te
ondertekenen bij de kredietgever, de kredietbemiddelaar of een kredietgever, de kredietbemiddelaar of een door
hen aangewezen derde.

§ 2. Het is de kredietgever en de kredietbemiddelaar eveneens verboden om bij het sluiten van een
kredietovereenkomst, van de consument te bedingen om het ontleende kapitaal, geheel of gedeeltelijk, in pand te
geven, of om het, geheel of gedeeltelijk, te bestemmen als deposito of voor de aankoop van effecten of andere
financiële instrumenten.

Artikel 63

§ 1. Elke kredietbemiddelaar moet de consument op de hoogte brengen van zijn hoedanigheid van
kredietbemiddelaar, alsook van de aard en de draagwijdte van zijn bevoegdheden, zowel in zijn reclame als in de
documenten bestemd voor het cliënteel.

§ 2. De informatie bedoeld in § 1, heeft onder meer betrekking op de hoedanigheid van kredietmakelaar of
kredietagent.

§ 3. De kredietbemiddelaar mag enkel bemiddelen voor kredietovereenkomsten met erkende of geregistreerde
kredietgevers.

§ 4. De kredietmakelaar mag zijn activiteit slechts onder zijn eigen naam uitoefenen.

§ 5. De kredietagent geeft in alle documenten bestemd voor het cliënteel de elementen ter identificatie van de
kredietgever aan.

Artikel 64

§ 1. De kredietbemiddelaar kan geen kredietaanvraag indienen voor een consument waarvoor hij, gelet op de
inlichtingen waarover hij beschikt of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de inlichtingen bedoeld in
artikel 10, van oordeel is dat de consument duidelijk niet in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de
kredietovereenkomst, na te komen.

§ 2. De kredietbemiddelaar mag de kredietaanvragen niet opsplitsen. Hij moet aan de kredietgever de noodzakelijke
inlichtingen bedoeld in artikel 10 mededelen.

§ 3. Eenieder die optreedt als kredietbemiddelaar moet alle aangezochte kredietgevers in kennis stellen van het
bedrag van de andere kredietovereenkomsten welke hij heeft aangevraagd of ontvangen ten behoeve van dezelfde
consument gedurende twee maanden voorafgaand aan het indienen van iedere nieuwe kredietaanvraag.

Artikel 65

§ 1. De kredietbemiddelaar mag van de consument die om zijn bemiddeling heeft verzocht, geen enkele vergoeding
in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen.

§ 2. De kredietbemiddelaar heeft slechts recht op een commissie voor de kredietovereenkomsten die met zijn
bemiddeling geldig en volgens de vormregels zijn tot stand gekomen.

§ 3. Volgens de regels door de Koning bepaald moet de uitbetaling van de commissie ten minste voor de helft
worden gespreid naargelang van de aard van het krediet en van de duur ervan.

§ 4. Wanneer een kredietovereenkomst wordt gesloten met het oog op de volledige, vervroegde terugbetaling van
een vroegere kredietovereenkomst, is geen commissie verschuldigd zo dezelfde kredietbemiddelaar voor beide
overeenkomsten heeft bemiddeld.

Deze bepaling is niet van toepassing bij een betekenisvolle vermindering van het jaarlijkse kostenpercentage van de
nieuwe overeenkomst ten aanzien van de vroegere kredietovereenkomst.

BIJLAGE IV.

1. "Verkoper of verhuurder die kredietovereenkomsten aanbiedt of toestaat die het voorwerp uitmaken van een
onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een erkende kredietgever".

Met deze wordt bedoeld, de verkoper die een verkoop op afbetaling sluit en de klant een contract aanbiedt waarop
de naam van de (erkende) financier vermeld is, aan wie de rechten worden overgedragen.
2. “Kredietmakelaar”.

Beoogt de bemiddelaars die kredietovereenkomsten voorstellen (met uitzondering van hypothecaire kredieten)
uitgaande van verschillende kredietgevers waarbij het makelen deel uit maakt van hun handelsactiviteit.
3. “Verkoper van goederen of diensten, die als kredietagent, bijdraagt tot het sluiten van de kredietovereenkomst”.

Met deze wordt hetzelfde bedoeld als onder categorie 1 maar de contracten dragen over naar één financier waar de
verkoper een zgn. exclusiviteitscontract gesloten heeft waarbij alle andere financiers uitgesloten worden.
Gelieve, voor nadere inlichtingen m.b.t. uw juiste statuut van bemiddelaar u, zo nodig, te wenden tot de
kredietgever waarmee u hoopt samen te werken.

