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Excellenties,
De KBvG heeft kennisgenomen van het conceptbesluit, behorende bij de
internetconsultatie “Tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding” en juicht de
verlaging van de maximale vergoeding toe.
Zoals bekend bestaat de prijs voor krediet uit rente. Rente is door de tijd onderhevig
geweest aan forse bewegingen, van een zeer hoog niveau eind jaren zeventig en
begin jaren tachtig van de vorige eeuw, naar de huidige situatie waarin de staat zelf
negatieve rente “betaalt” en banken negatieve rente in rekening brengt. De
wettelijke rente beliep in de jaren tachtig een tijd 12% per jaar, echter die rente staat
nu al jaren op het niveau van 2%.
Het is in beginsel logisch dat consumptief tegen een relatief hoge rente wordt
aangeboden gezien het risicoprofiel. Consumptief krediet is een product dat voor de
consument van groot belang kan zijn voor aanschaffingen waarvoor geen buffer is
opgebouwd of verplichtingen die niet via een stabiel (hypothecair) krediet kunnen
worden gefinancierd. Het risico dat de geldlener zonder die zekerheid loopt vertaalt
zich in een hoge(re) rentevoet, dan wel een kredietvergoeding waarin naast die
rentevoet eveneens de overige (administratieve- en incasso-)kosten van het krediet
zijn begrepen.
Vaak zijn de geldleners die deze kredieten aanbieden bancaire instellingen die zich
voorafgaand aan de kredietverstrekking op de hoogte stellen van de
kredietwaardigheid van de betrokken kredietnemer. Daarnaast zijn echter ook

partijen actief die de consument bij het doen van bepaalde (grote) aanschaffen soms
haast ongemerkt naar het aangaan van een consumptief krediet toe leiden.
Gerechtsdeurwaarders zien in de praktijk dat met name dit laatste vaak voor een
sterk oplopende schuldenpositie zorgt, temeer omdat voorafgaand aan de
kredietverstrekking nauwelijks serieus onderzoek werd dan wel wordt gedaan naar
de aflossingscapaciteit van de kredietnemer. Dit probleem speelde al voor de coronatijd, hoewel de recente coronacrisis de urgentie tot het aangaan van consumptieve
kredieten en de problemen die ontstaan wanneer niet kan worden afgelost, des te
nijpender heeft gemaakt en zal maken.
Vanwege de schrijnende situaties die hieruit voortkomen, binnen en buiten de
huidige crisis, en het schrille contrast tussen de hoogte van de kredietvergoeding en
de wettelijke rente, is de KBvG van mening dat het niet bij een tijdelijke verlaging
moet blijven. Het definitief omlaag brengen van de kredietvergoeding is eveneens in
lijn met de toezegging op pagina 29 van het regeerakkoord, waarin werd toegezegd
dat uw kabinet excessen in kredietverlening zal tegengegaan, net als
verdienmodellen waarbij hoge rentes mensen in de problemen brengen en de kosten
van wanbetaling op de samenleving worden afgewenteld.
De huidige rente en kredietvergoedingen voor consumptieve kredieten bewegen zich
al veel te lang op een buitengewoon hoog niveau, vooral als in aanmerking wordt
genomen dat banken geld bijna zonder rente kunnen aantrekken. Een percentage
van acht procent kredietvergoeding voor rente en bijkomende kosten is daarom ook
voor de langere termijn meer dan billijk.
Bovendien zal een permanent lagere rente voor consumentenkrediet de verstrekkers
daarvan tot grotere voorzichtigheid manen omdat de risico’s die zij lopen moeilijker
af te dekken zijn en dat is een goede zaak.
Bij dit alles mag niet vergeten worden dat de Staat zelf als aandeelhouder van ABN
Amro meeprofiteert van de huidige zeer hoge kredietvergoeding en rente op
consumptief krediet wat ronduit ongewenst en strijdig is met de eerder genoemde
doelstellingen uit het regeerakkoord.
De KBvG is uiteraard ten zeerste bereid om, indien gewenst, een nadere toelichting
te geven.
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