
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Consumptief krediet 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Consumptief krediet. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 6 hoofdstukken. 



 

 

 

 

Krediet is ‘uitstel van betaling’.  
Er zijn kredietproducten voor bedrijven en voor klanten. 
- Een productief krediet wordt doorgaans verschaft als een bedrijf door te investeren de winst 

denkt te vergroten. 
- Consumptief krediet is een lening die door klanten gebruikt wordt voor consumptieve 

doeleinden. 
Consumptieve kredieten worden verstrekt in de vorm van goederenkrediet of geldkrediet. 

Kredietnemers en kredietverstrekkers kunnen op 2 manieren een lening tot stand brengen: 
1. Directe financiering: als overschot- en tekorthuishoudens elkaar vinden zonder tussenkomst van 

een financiële instelling en het samen eens worden over het verlenen van krediet. 
2. Indirecte financiering: kredieten die worden verstrekt door financiële instellingen.  

Kredietverstrekkers: 
- Banken 
- Verzekeraars  
- Aanbieders van kaartkrediet 
- Postorderbedrijven 
- Financieringsmaatschappijen 
- Banken van lening 
- Overheid 

Hieronder zijn de kredietverstrekkers verdeeld naar de vorm krediet die zij voornamelijk verstrekken: 

Goederenkrediet Geldkrediet 

Financieringsmaatschappijen Banken 

Kaartkrediet Verzekeraars 

Postorderkrediet Gemeentelijke Kredietbanken 

 
De kredietverstrekkers leveren hun producten op verschillende manieren via 
2 distributiemogelijkheden: 
- Directe distributie 

▪ Kantorennet 
▪ Direct writing 

- Indirecte distributie 
▪ Professionele kredietbemiddelaar 
▪ Assurantietussenpersoon 
▪ Leverancier 

Crowdfunding 
Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren. Er vindt geen tussenkomst plaats van een 
financieel dienstverlener. Vrager en aanbieder komen via een platform met elkaar in contact.  

Vormen van crowdfunding 
- Doneren  
- Sponsoring  
- Loan-based crowdfunding  
- Equity-based crowdfun  

Toezicht 
Loan-based- en equity-based crowdfunding vallen onder toezicht van de AFM.  

Hoofdstuk 1 De markt van consumptief krediet 



 

 

 



 

 

 

 

Er zijn verschillende soorten rente: 
- Geldmarktrente; 
- Kapitaalmarktrente; 
- Herfinancieringsrente; 
- Wettelijke rente; 
- Nominale rente; 
- Effectieve rente. 
- Jaarlijks Kosten Percentage 

De bouwstenen van krediet zijn: 
- Rente; 
- Kredietsom; 
- Maandlasten, termijnbedrag; 
- Betalingstermijn, maandtermijn; 
- Looptijd; 
- Contractbedrag. 

Kredietsom + rente over de gehele looptijd = totale prijs  
of 
Maandelijkse termijnbedrag x aantal termijnen = totale prijs 

 

Totale prijs -/- kredietsom = totale kredietvergoeding 

 

Kredietsom = (termijnbedrag / omrekenfactor) x 100 

Kenmerken van een aflopend krediet zijn: 
- De totale kredietsom is ineens beschikbaar bij de afsluiting van het krediet; 
- De aflossing vindt plaats in vaste maandelijkse termijnen; 
- Een vast rentepercentage; 
- Een vooraf vastgestelde looptijd. 

Uitstaand saldo =  
kredietsom -/- reeds betaalde aflossingen 

 

Er zijn 3 speciale aflossingsvarianten bij het aflopend krediet: 
- uitgestelde termijnbetaling; 
- aflossingsvrije lening; 
- aflopend krediet met slottermijn. 

Bij een aflopend krediet met slottermijn geldt:  

Contractbedrag = totaal termijnbedragen + slottermijn 

Geldkredietproducten met een aflopende kredietvorm: 
- Persoonlijke lening (PL); 
- Spaarkredietlening; 
- Beleggingskrediet; 
- Hypothecair krediet 
- Flitskrediet; 
- SVn Blijverslening. 

Hoofdstuk 2 Vormen van Consumptief krediet 



 

 

 



 

 

  
Hoofdstuk 3 Kredietadvisering 



 

 

 
 

 

De klant maakt een keuze op basis van: 
- Rationele afwegingen: 

▪ De rentestand 
▪ De inflatie 
▪ De fiscale aspecten 

- Emotionele afwegingen 

Bij de aanvraag van een krediet worden op het aanvraagformulier de volgende gegevens ingevuld: 
1. De persoonsgegevens 

i. De identiteit 
ii. De leeftijd en burgerlijke staat 

2. De gegevens van het bestedingsdoel 
i. De economische levensduur 

3. De financiële gegevens 
i. De financiële positie:  

ii. Aflossingscapaciteit 
iii. Inkomsten / nbi 
iv. Bijtellingen en inhoudingen 
v. Voorlopige teruggaaf 

vi. Uitgaven 
vii. Vaste en variabele lasten 

4. De gegevens van het aangevraagde krediet 

Beoordeling 

Feitelijke aflossingscapaciteit = totaal bedrag aan maandelijkse inkomsten -/- vaste uitgaven 

 

Nettobedrag x 13 / 12 = maandbedrag of nettobedrag x 1,0833 

 

Netto besteedbaar inkomen = totale netto-inkomen -/- maandelijkse uitgaven 

Bij de beoordeling van een aanvraag spelen de volgende beoordelingscriteria (acceptatienormen) 
een rol: 

1. De kredietwaardigheid van de kredietvrager (ook toekomstige aflossingscapaciteit) 
2. Het kredietverleden van de kredietvrager 
3. Eventuele door de kredietvrager in te brengen zekerheden 
4. Eventueel de persoonlijke indruk die de kredietverstrekker heeft van de 

kredietvrager 

Kredietverstrekkers maken doorgaans gebruik van credit-scoring-systemen. Verder is de 
kredietverstrekker wettelijk verplicht om de aanvraaggegevens te toetsen bij / aan: 

- Bureau Krediet Registratie (BKR) 
- Verificatie Informatie Systeem (VIS) 
- Externe Verwijzings Applicatie (EVA) 

Hiernaast dient de salarisstrook op echtheid gecontroleerd te worden. 

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het BKR worden kredieten vanaf €250 
geregistreerd.  

Hoofdstuk 4 Aanvraag, beoordeling en zekerheden 



 

 

  



 

 

 

 

Wet op het financieel toezicht (Wft) 
Met de regels van het gedragstoezicht onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt beoogd de 
volgende doelstellingen te realiseren: 
1. Bescherming van de klant 

i. Cross-sectorale consistentie 
ii. Distributieconsistentie 

2. Een goede werking van de financiële markt en dus indirect bescherming van de belangen van 
financieel dienstverleners  

3. Implementatie van Europese richtlijnen 
i. Verkoop op afstand 

ii. Cold calling 

Zorgplicht 
- Verplichte stappen in het adviestraject: 

▪ Klantprofiel 
▪ Adviesregel 
▪ Aangeven waarom een bepaald product is geadviseerd 

- Aanvullende regels voor onafhankelijke adviseurs (objectieve analyse) 
- Verplicht waarschuwen als advies niet wordt opgevolgd 
- Geen advies: execution only 

Transparantie 
De informatie die de financiële dienstverlener verstrekt aan de klant moet: 

- Juist,  
- Begrijpelijk en  
- Niet misleidend zijn.  

Regelgeving reclame-uitingen: 
De informatie die verplicht verstrekt moet worden: 

- Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) 
- Verwijzing naar prospectus / financiële bijsluiter 
- Extra informatie bij kortingen 
- Wel of geen doorlopend krediet 
- Zekerheden verplicht of niet 
- De informatie die juist niet verstrekt mag worden: 
- Aansporingen tot snel handelen van klant 
- Periodes van kredietprocedures 
- Instaprentes, actietarieven en kortingen 
- Fiscale voordelen 

Informatieverstrekking: 
- Europese standaardinformatie 

Er geldt een verlicht regime voor sommige kredietbemiddelaars, die wel aan de regels met 
betrekking tot transparantie moeten voldoen, maar niet aan de overige regels van de Wft.  

Wet op het Consumentenkrediet (WCK) 
- Is grotendeels opgegaan in de Wft en het Burgerlijk Wetboek 
- Er zijn nog enkele regels gehandhaafd over schuldbemiddeling. 

Een kredietovereenkomst is vernietigbaar (niet rechtsgeldig) als: 
- De akte niet door alle betrokken partijen ondertekend is 
- De kredietnemer geen kopie van het ondertekende contract heeft ontvangen 
- De kredietovereenkomst niet voldoet aan de eisen van de wet 
- Er niet aan de vormvoorschriften wordt voldaan 

Hoofdstuk 6 Wet- en regelgeving 



 

 

 


