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Samenvatting

Aan de vordering heeft Hoist Kredit AB (“Hoist”) een kredietovereenkomst ten grondslag gelegd, in de nakoming waarvan

geïntimeerde zodanig toerekenbaar is tekortgeschoten dat het restantsaldo ineens opeisbaar is geworden.

Op grond van art. 33 aanhef en onder c sub 1 Wck is het door de kredietnemer verschuldigde vervroegd opeisbaar

indien de kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen

termijnbedrag en na daartoe in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van betalingsverplichtingen. Het hof

stelt vast dat aan deze bepaling is voldaan.

Het voorgaande betekent dat de vordering van Hoist in beginsel zou kunnen worden toegewezen. Het hof constateert

evenwel dat naast de contractuele kredietvergoeding aan geïntimeerde kosten in rekening zijn gebracht: een bedrag met

de omschrijving “beschermingsplan” en een bedrag met de omschrijving “overige kosten”.

Ingevolge het bepaalde in art. 34 Wck is het de kredietgever niet toegestaan om andere of hogere vergoedingen bij de

kredietnemer in rekening te brengen dan de in dat artikel, limitatief, genoemde. Art. 34 Wck voorziet niet in het in

rekening brengen van de door Hoist gevorderde overige kosten, zodat deze zullen worden afgewezen.

Voor de gevorderde kosten van het beschermingsplan geldt het volgende. Uit de Memorie van Toelichting van de Wck

blijkt dat het begrip kredietvergoeding in de zin van de Wck ook vergoedingen bevat ter zake van dienstverlening die

verder gaan dan het “puur” verlenen van krediet, maar die overigens een regulier karakter hebben. Hoist heeft geen

informatie verschaft over de aard van het onderhavige beschermingsplan, maar het hof neemt aan dat hier sprake is

van additionele dienstverlening als bedoeld in de Memorie van Toelichting. De vraag is vervolgens of het maximum van

het Besluit Kredietvergoeding door het beschermingsplan wordt overschreden.

Het hof stelt vast dat Hoist steeds het hoogst mogelijke kredietvergoedingspercentage in rekening heeft gebracht, zodat

er geen ruimte is om kosten voor additionele dienstverlening bij geïntimeerde in rekening te brengen. De kosten voor

het beschermingsplan zullen daarom worden afgewezen.

Uitspraak

(...; red.)

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

4.2. In de inleidende dagvaarding van 22 december 2011 heeft Hoist de veroordeling gevorderd van Kathagen,

uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling aan haar van een bedrag van € 2.987,21, primair vermeerderd met de contractuele

vertragingsvergoeding ad 16% per jaar en subsidiair met de wettelijke rente over € 2.491,10, vanaf 22 december 2011

tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander met veroordeling van Kathagen in de kosten van het geding.

4.3. Hoist heeft daartoe gesteld dat RBS (RD Europe) B.V., voorheen genaamd Comfort Financieringen B.V. (hierna: RBS)

en Kathagen op 12 september 2007 een kredietovereenkomst met nummer 30-3426570 hebben gesloten waarbij aan

Kathagen geld is geleend, dat conform de overeenkomst Kathagen de lening in maandelijks opeenvolgende termijnen

aan RBS diende terug te betalen, dat Kathagen ondanks herhaalde aanmaning toerekenbaar tekortgeschoten is in de

nakoming van zijn betalingsverplichtingen en dat daardoor het restantsaldo van de kredietovereenkomst ineens

opeisbaar is geworden. Verder heeft Hoist gesteld dat RBS de vordering op Kathagen op 13 februari 2007 en 26

augustus 2010 aan haar heeft gecedeerd en dat Kathagen op 15 september 2010 van de cessie in kennis is gesteld.

Volgens Hoist beloopt de vordering op de dag der inleidende dagvaarding een totaalbedrag van € 2.987,21 (hoofdsom

ad € 2.491,10 en contractuele vertragingsvergoeding ad € 671,11 minus een betaling van € 175,--).

4.4. In eerste aanleg is Kathagen verschenen. Als meest verstrekkende verweer heeft hij de gestelde cessie betwist. De

kantonrechter heeft dit verweer gehonoreerd en heeft de vordering van Hoist wegens het ontberen van een juridische

grondslag afgewezen. Hoist is in de proceskosten veroordeeld.



4.5. Hoist is tijdig in hoger beroep gekomen. Met de enige grief komt Hoist op tegen het oordeel van de kantonrechter

dat Hoist de gestelde cessie onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd. Zij geeft te kennen zelf te hebben nagelaten

om in de procedure in eerste aanleg alle relevante stukken aan te leveren en een beroep te doen op de juiste akte van

cessie. In hoger beroep wenst zij dat te herstellen. Hoist licht de cessie van de vordering op Kathagen onder de grief

vervolgens als volgt toe:

– bij koopovereenkomst van 13 februari 2007 heeft Santander Consumer Finance Benelux B.V., althans haar

rechtsvoorgangster RBS, aan Hoist vorderingen verkocht (productie 1 bij memorie van grieven);

– de op dat moment reeds bestaande vorderingen zijn geleverd bij akte van cessie van 13 februari 2007, welke akte op

11 december 2011 bij de belastingdienst is geregistreerd (productie 2 bij memorie van grieven);

– de toekomstige vorderingen worden maandelijks door Santander Consumer Finance Benelux B.V., althans haar

rechtsvoorgangster RBS, vermeld op een lijst van de per die betreffende maand in eigendom over te dragen

vorderingen, welke lijst aan Hoist wordt toegezonden;

– de vordering op Kathagen is, nadat achterstand in de betalingen was ontstaan, bij akte van cessie van 26 augustus

2010 (productie 5 bij repliek) aan Hoist geleverd op de wijze zoals neergelegd in de akte van cessie van 13 februari 2007;

– de vordering op Kathagen is vermeld op de aan die akte gehechte lijst;

– de akte van cessie van 26 augustus 2010 is op 13 oktober 2010 geregistreerd;

– bij brief van 15 september 2010 is Kathagen van de cessie in kennis gesteld (productie 6 bij repliek).

Verder stelt Hoist dat Santander Consumer Finance Benelux B.V. sinds 17 september 2008 rechtsopvolgster onder

algemene titel is van RBS (productie 3 bij memorie van grieven).

4.6. Gelet op deze – met producties gestaafde – nadere toelichting, staat naar het oordeel van het hof thans vast dat RBS

(en haar rechtsopvolgster Santander Consumer Finance Benelux B.V.) de vordering op Kathagen op rechtsgeldige wijze

aan Hoist hebben gecedeerd. Weliswaar heeft Kathagen in eerste aanleg bij dupliek het verweer gevoerd dat hem geen

mededeling is gedaan van de (vervolg)cessie van (het hof leest: 26 augustus 2010, die is geregistreerd op) 13 oktober

2010, maar dat verweer is zonder betekenis omdat Kathagen niet heeft betwist dat hij de brief van 15 september 2010 –

de mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW – heeft ontvangen. Dat in deze brief enkel de datum 13 februari 2007

als datum van cessie wordt medegedeeld, doet aan de geldigheid van die mededeling niet af. De grief slaagt.

4.7. Het hof komt daarmee toe aan de beoordeling van de vordering zelf en het in eerste aanleg door Kathagen

daartegen gevoerde verweer dat de kantonrechter vanwege het slagen van het verweer tegen de cessie niet heeft

besproken.

4.8. Aan de vordering heeft Hoist een kredietovereenkomst ten grondslag gelegd van 12 september 2007, in de

nakoming waarvan Kathagen zodanig toerekenbaar is tekortgeschoten dat het restantsaldo ineens opeisbaar is

geworden. Bij dupliek heeft Kathagen erkend dat hij met RBS een kredietovereenkomst heeft afgesloten. Het

aanvankelijk bij antwoord door Kathagen gevoerde verweer dat de voorwaarden van Hoist niet op de overeenkomst van

toepassing zijn, dat hij geen vertragingsvergoeding verschuldigd is, althans dat een vertragingsvergoeding van 16% in

strijd is met artikel 4 van het Besluit Kredietvergoeding, heeft hij na de nadere onderbouwing en toelichting die Hoist bij

repliek heeft gegeven kennelijk niet gehandhaafd, nu Kathagen bij dupliek die nadere onderbouwing en toelichting niet

heeft weersproken.

Ten aanzien van de gevorderde contractuele vertragingsvergoeding van 16% overweegt het hof ambtshalve dat op

grond van artikel 4 Besluit Kredietvergoeding de maximaal toegestane kredietvergoeding door verlaging van de

wettelijke rente per 1 juli 2012 inmiddels 15% bedraagt. Het hof zal de (primair) gevorderde vertragingsvergoeding

daarom toewijzen als in het eindarrest te melden.

4.9. De algehele opeising van het krediet heeft Hoist gebaseerd op artikel 3.9 van de toepasselijke algemene

voorwaarden. Op grond van dit artikel, dat overeenstemt met artikel 33 aanhef en onder c sub 1 van de – op de



overeenkomst van toepassing zijnde – Wet op het consumentenkrediet (Wck), is het door de kredietnemer verschuldigde

vervroegd opeisbaar indien: “Kredietnemer gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een

vervallen termijnbedrag en na daartoe in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft in de nakoming van

betalingsverplichtingen.” Het hof stelt vast dat aan deze bepaling is voldaan. Uit de – door Kathagen niet betwiste –

producties die zijn overgelegd bij repliek blijkt dat Kathagen op 8 mei 2010 ingebreke is gesteld voor een achterstand

van meer dan twee maanden, dat daarop geen volledige betaling heeft plaatsgevonden en dat het saldo bij brief van 18

mei 2010 ineens is opgeëist.

4.10. Het voorgaande betekent dat de vordering van Hoist in beginsel zou kunnen worden toegewezen. Het hof

constateert evenwel dat blijkens het betalingsoverzicht, dat is overgelegd als productie 3 bij repliek, naast de

contractuele kredietvergoeding aan Kathagen kosten in rekening zijn gebracht: een bedrag van € 534,30 met de

omschrijving “beschermingsplan” en een bedrag van € 81,75 met de omschrijving “overige kosten”.

4.11. Ingevolge het bepaalde in artikel 34 Wck is het de kredietgever niet toegestaan om andere of hogere vergoedingen

bij de kredietnemer in rekening te brengen dan de in dat artikel, limitatief, genoemde. Artikel 34 Wck voorziet niet in het

in rekening brengen van de door Hoist gevorderde overige kosten ad € 81,75, zodat deze zullen worden afgewezen.

4.12. Voor de gevorderde kosten van het beschermingsplan geldt het volgende. Uit de Memorie van Toelichting van de

Wck (kamerstukken 19785, nr. 3, p. 88-89) blijkt dat het begrip kredietvergoeding in de zin van de Wck ook vergoedingen

bevat ter zake van dienstverlening die verder gaat dat het “puur” verlenen van krediet, maar die overigens een regulier

karakter hebben. Zulk een productuitbreiding wordt volgens de Memorie van Toelichting gevormd door de op dat

moment gebruikelijke overlijdensrisicoverzekering die in veel kredietovereenkomsten is opgenomen. De Memorie van

Toelichting zegt verder dat het de kredietgever is toegestaan meer additionele dienstverlening met een regulier karakter

(zoals een arbeidsongeschiktheids- en een werkeloosheidsverzekering) in zijn kredietaanbod op te nemen danwel aan

de kredietverlening te koppelen, mits hij het ingevolge artikel 35 Wck (in het Besluit Kredietvergoeding) vastgestelde

maximum niet overschrijdt. Hoist heeft geen informatie verschaft over de aard van het onderhavige beschermingsplan

(in het uitgebreide transactie overzicht aangeduid met: “Credit Protection Insurance”), maar het hof neemt aan dat hier

sprake is van additionele dienstverlening als hiervoor bedoeld. De vraag is vervolgens of het maximum van het Besluit

Kredietvergoeding door het beschermingsplan wordt overschreden.

4.13. Het hof stelt vast dat bij het sluiten van de kredietovereenkomst met Kathagen het op dat moment maximaal

toegestane kredietvergoedingspercentage van 18% is overeengekomen. De bij de inleidende dagvaarding van 22

december 2011 gevorderde vertragingsvergoeding van 16%, die is gebaseerd op het overeengekomen variabele

kredietvergoedingspercentage, is het op 22 december 2011 maximaal toegestane percentage. Dat betekent dat als

vaststaand kan worden aangenomen dat (de rechtsvoorgangster van) Hoist steeds het hoogst mogelijke percentage bij

Kathagen in rekening heeft gebracht, zodat er geen ruimte is om kosten voor additionele dienstverlening bij Kathagen in

rekening te brengen. De kosten voor het beschermingsplan ad € 534,30 zullen daarom worden afgewezen.

4.14. De kosten die niet voor toewijzing in aanmerking komen zijn verspreid over de periode van 30 september 2007 tot

en met 30 april 2010 bij Kathagen in rekening gebracht en maken deel uit van het uitstaande krediet. Over het

uitstaande krediet is kredietvergoeding berekend. Voor zover kredietvergoeding is berekend over de kosten van het

beschermingsplan en over de post overige kosten, is Kathagen deze kredietvergoeding niet verschuldigd. Het hof zal

Hoist in de gelegenheid stellen de in haar vordering begrepen kredietvergoeding (de rente ad € 1.015,05) opnieuw te

berekenen. Bij akte dient Hoist een nieuw transactie overzicht in het geding te brengen zonder de kosten van het

beschermingsplan, de overige kosten en met de herberekende kredietvergoeding.

4.15. In afwachting van deze akte zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

5. De uitspraak

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 30 juli 2013 voor akte aan de zijde van Hoist;

houdt iedere verdere beslissing aan.



Noot

1. Inleiding

RBS (RD Europe) BV, voorheen genaamd Comfort Financieringen BV (“RBS”), heeft op 12 september 2007 een

kredietovereenkomst gesloten met een consument. RBS is per 17 september 2008 overgegaan in Santander Consumer

Finance Benelux BV (“Santander”) die de vordering op de consument heeft overgedragen aan Hoist Kredit AB. Hoist

Kredit AB is een financiële dienstverlener gevestigd in Stockholm, Zweden, die gespecialiseerd is in het kopen en

beheren van al dan niet achterstallige vorderingen op consumenten. Hoist Kredit AB zelf heeft dus niets van doen gehad

met het verstrekken van het krediet. Aan haar slechts de schone taak om de vordering na overname te innen.

Op grond van de kredietovereenkomst is aan de consument een geldbedrag geleend. Deze lening diende in maandelijks

opvolgende termijnen te worden terugbetaald. Na ingebrekestelling voor een achterstand van meer dan twee maanden

en nadat daarop geen volledige betaling heeft plaatsgevonden heeft Hoist Kredit AB de lening opgeëist. In rechte

vordert Hoist Kredit AB de hoofdsom van de lening ad € 2.491,10, de contractuele vertragingsvergoeding van 16%, een

bedrag groot € 534,30 voor een “beschermingsplan” en een bedrag groot € 81,75 voor “overige kosten”.

In eerste aanleg is de vordering van Hoist Kredit AB afgewezen omdat naar het oordeel van de kantonrechter een

juridische grondslag voor de cessie ontbrak. Blijkbaar had Hoist Kredit AB er in de procedure bij de kantonrechter voor

gekozen niet alle voor de cessie relevante stukken aan te leveren. In hoger beroep wenst zij dat te herstellen. Op basis

van de nu wel overgelegde stukken stelt het hof vast dat de cessie rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en komt het hof

toe aan een inhoudelijke beoordeling.

Het hof wijst de contractuele vertragingsvergoeding toe, zij het dat het hof ambtshalve overweegt dat de maximale

toegestane kredietvergoeding door de verlaging van de wettelijke rente per 1 juli 2012 inmiddels 15% bedraagt. De

kosten voor het “beschermingsplan” en de “overige kosten” worden afgewezen omdat Hoist Kredit AB reeds het hoogst

mogelijke kredietvergoedingpercentage bij de consument in rekening heeft gebracht zodat er geen ruimte meer is om

kosten voor additionele dienstverlening bij de consument in rekening te brengen.

2. Consumentenkrediet

Per 25 mei 2011 is de Richtlijn Consumentenkrediet (2008/48/EG) in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd (Stb.
2001, 246, zie voor een uitgebreide bespreking van deze implementatiewet M.H.P. Claassen en J.L. Snijders,

‘Consumentenkrediet’, in: Tijdschrift voor Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk, 2011, nr. 7, p. 194; en J.M. van

Poelgeest, Kredietverstrekking aan consumenten, Deventer, Kluwer, 2012; en J.W.A. Biemans, Consumentenkrediet,
Deventer, Kluwer, 2013). De implementatie van de richtlijn heeft geleid tot een nieuwe titel 7.2A in het Burgerlijk

Wetboek (BW). De implementatie van de richtlijn heeft verder geleid tot een verruiming van de vergunningplicht op

grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de introductie van een aantal nieuwe verplichtingen. Daarnaast is

de gelegenheid ter hand genomen om een aantal verplichtingen uit de Wet op het consumentenkrediet (Wck) over te

hevelen naar het BW en de reikwijdte van de Wck verder af te stemmen op het BW.

3. Maximale kredietvergoeding

Bepalingen over de kredietvergoeding zijn te vinden in de Wft en de Wck. De kredietvergoeding is thans zowel op grond

van de Wft (art. 4:35 Wft in samenhang met art. 115a Besluit gedragstoezicht financiële markten Wft (Bgfo)), als op

grond van de Wck (art. 35 Wck) gemaximeerd. Art. 34 Wck bepaalt welke kredietvergoedingen zijn toegestaan. Beide

regelingen verwijzen uiteindelijk voor de concrete invulling van de maximale kredietvergoeding naar het Besluit

kredietvergoeding. De bepalingen op grond van de Wft bieden een grondslag voor de AFM tot handhaving bij te hoge

kredietvergoedingen. De bepalingen op grond van de Wck dienen in acht te worden genomen in de contractuele relatie

tussen kredietverstrekker en kredietnemer en vormen inzet van de onderhavige procedure. De bepalingen in de Wck

(met uitzondering van de bepalingen inzake schuldbemiddelingen) zullen overigens op termijn worden overgeheveld

naar het BW. Een conceptwetsvoorstel Consumentenkredietovereenkomst, goederenkrediet en geldlening is daartoe

eind 2011 geconsulteerd (te raadplegen op www.internetconsultatie.nl).

De Wck onderscheidt drie soorten kredietvergoeding. Op grond van art. 34 Wck is het een kredietverstrekker verboden



enige andere vorm van kredietvergoeding te bedingen dan a) een vergoeding die verschuldigd is bij de afwikkeling

overeenkomstig de betalingsregeling van de transactie, b) een vergoeding die verschuldigd wordt ingeval de

kredietnemer, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichtingen ingevolge de transactie (dit betreft de zogenaamde

“vertragingsvergoeding”), en c) een vergoeding die verschuldigd wordt indien de kredietnemer vervroegd aflost.

Voor de concrete invulling van de maximale toegestane kredietvergoeding wordt zoals gezegd, verwezen naar het

Besluit kredietvergoeding. Het Besluit Kredietvergoeding onderscheidt twee soorten kredietvergoeding:

kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling en vertragingsvergoeding. De maximale kredietvergoeding bij regelmatige

afwikkeling, uitgedrukt als “het ten hoogste toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis” is de

wettelijke rente voor niet-handelstransacties (thans 3%) te vermeerderen met een opslag van 12% (art. 4 Besluit

Kredietvergoeding).

De maximale vertragingsvergoeding (art. 11 Besluit Kredietvergoeding) is een afgeleide van en gelijk aan de maximale

kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling. Dat leidt tot de (mogelijk merkwaardige doch vanuit het perspectief van

consumentenbescherming logische) consequentie dat indien de maximale kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling

in rekening wordt gebracht, er eigenlijk geen sanctie is op te late betaling, behoudens de eventuele sanctie van

vervroegde opeising. Voorts zij opgemerkt dat na de datum van algehele opeising van het consumentenkrediet, de

vertragingsvergoeding niet alleen verschuldigd is over vervallen en niet betaalde termijnbedragen, maar over het gehele

uitstaande saldo. Immers, door de algehele opeising van het uitstaande saldo heeft de kredietnemer het recht verloren

om in termijnen te betalen en is de overeengekomen kredietverlening geëindigd. In plaats van de kredietvergoeding bij

reguliere afwikkeling (art. 34, onder a, Wck) is vanaf de datum van algehele opeising de vertragingsvergoeding

verschuldigd (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8973). De hoogte van de

verschuldigde vertragingsvergoeding moet bovendien bij het sluiten van de kredietovereenkomst bekend zijn

(Rechtbank Amsterdam 4 maart 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BH4602).

De totale maximale kredietvergoeding (derhalve de vergoedingen in de zin van art. 34 Wck onder a, b en c tezamen)

mag op dit moment dus ten hoogste 15% op jaarbasis bedragen. In zoverre is het oordeel van het hof ten aanzien van

gehanteerde vertragingsvergoeding begrijpelijk. De gehanteerde vertragingsvergoeding van 16% is te hoog en mag per 1

juli 2012 niet meer dan 15% zijn. Het hof geeft aan de vertragingsvergoeding tot een hoogte van 15% toe te wijzen. Strikt

genomen is op grond van art. 33 onder e Wck een overeenkomst die afwijkt van het bepaalde bij of krachtens de art. 34-

36 Wck, dus ook van de maximaal toegestane kredietvergoeding, nietig. Dat zou betekenen dat de consument het

krediet vermeerderd met de wettelijke rente moet terugbetalen.

Ook het oordeel van het hof ten aanzien van de “overige kosten” van € 81,75 is begrijpelijk. Niet alleen zijn deze kosten –

althans niet zonder nadere toelichting – niet toegestaan op grond van de limitatieve vergoedingen die op grond van art.

34 Wck in rekening mogen worden gebracht, bovendien was de maximale kredietvergoeding van 15% al “vol”. Deze

kosten worden dan ook terecht afgewezen.

4. “Beschermingsplan”

Discussie is echter mogelijk ten aanzien van de kosten ad € 534,30 voor een “beschermingsplan”. Moeten deze kosten

ook worden aangemerkt als kredietvergoeding in de zin van art. 34, onder a, Wck zodat deze onderworpen zijn aan de

maximale kredietvergoeding of kunnen deze wellicht als aanvullende dienst worden gezien, die verder los staat van de

kredietovereenkomst? Het hof oordeelt dat ook deze kosten onderdeel uitmaken van de kredietvergoeding in de zin van

art. 34 Wck en derhalve meetellen bij het bepalen van de maximale kredietvergoeding. Ook voor deze kosten geldt dan

dat de maximaal toegestane kredietvergoeding al “vol” is, zodat deze kosten worden afgewezen.

Het hof baseert zijn oordeel dat de kosten van het “beschermingsplan” als kredietvergoeding moeten worden

aangemerkt op een passage uit de memorie van toelichting bij de Wck (Kamerstukken II, 1986/87, 19 785, nr. 3, p. 88).

Hieruit blijkt dat onder het begrip kredietvergoeding in de zin van de Wck in de eerste plaats vergoedingen worden

verstaan voor alle kosten die met de totstandkoming van de zuivere kredietverlening te maken hebben. In de tweede

plaats, en daar gaat het nu om, omvat het begrip kredietvergoeding vergoedingen “ter zake van dienstverlening die

verder gaat dan het ‘puur’ verlenen van krediet, maar die overigens een regulier karakter heeft. Zulk een

productuitbreiding wordt gevormd door de thans gebruikelijke overlijdensrisicoverzekering (de erven van de

kredietnemer worden daarmee gevrijwaard van aanspraken van de kredietgever) die in veel kredietovereenkomsten is

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ8973
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2009:BH4602


opgenomen.” Bij gebreke van informatie van Hoist Kredit AB over de aard van het beschermingsplan, gaat het hof ervan

uit dat met het beschermingsplan sprake is van additionele dienstverlening als bedoeld in de aangehaalde passage.

Daarmee gaat het hof ons inziens te kort door de bocht. De aangehaalde passage ten spijt: niet alle kosten van

additionele dienstverlening moeten worden meegenomen bij het bepalen van de kredietvergoeding in de zin van de

Wck. Bepalend daarvoor is namelijk in hoeverre de additionele dienstverlening onderdeel uitmaakt van de

kredietovereenkomst en daarmee een vereiste is voor het verkrijgen van het krediet. De aangehaalde passage duidt

daar ook op: het gaat om “productuitbreiding” zoals een “in de kredietovereenkomst” opgenomen

overlijdensrisicoverzekering. Indien het echter om een aanvullende dienst gaat, die niet noodzakelijk is voor het

verkrijgen van het krediet en waar de consument vrijwillig voor kan kiezen, dan kunnen de kosten hiervan niet worden

aangemerkt als onderdeel van de kredietvergoeding.

Dat blijkt ook uit diezelfde memorie van toelichting, maar dan bij art. 33 onderdeel b onder 1 Wck. Op grond hiervan is

een kredietovereenkomst nietig voor zover de kredietnemer zich daarbij verplicht tot het aangaan van een andere

overeenkomst. Dit betreft de zogenaamde koppelverkoop. Hierop bestaat echter een uitzondering indien aan de

kredietnemer uitdrukkelijk het recht wordt toegekend te bepalen met welke wederpartij die (verplichte aanvullende)

overeenkomst zal worden aangegaan. Deze uitzondering bestond nog niet in de Wet op het Consumptief Geldkrediet

(WCGK), de voorloper van de Wck. In de memorie van toelichting bij de Wck is hierover opgemerkt: “Voorts voorziet de

WCGK in artikel 31, eerste lid, onder c, in nietigheid van alle bedingen waarbij de kredietnemer zich verplicht tot het

aangaan van een andere overeenkomst. Het komt ons gewenst voor deze bepaling te versoepelen, omdat met name

aan de verplichting tot verzekering onder omstandigheden een reële behoefte blijkt te bestaan in de praktijk. Om die

reden is het ingevolge het voorgestelde onderdeel b, onder 1, uitsluitend onmogelijk gemaakt rechtsgeldig te bedingen

dat de kredietnemer de andere overeenkomst bij de kredietgever of bij een door deze aangewezen derde aangaat. De

kredietnemer moet vrij zijn in de keuze van zijn wederpartij om te voorkomen dat er een koppelverkoop plaatsvindt van

krediet- en bijvoorbeeld verzekeringsovereenkomst. De verwachting is dat, indien de kredietnemer zich ook elders mag

verzekeren, de eis van het sluiten van een nadere overeenkomst alleen gesteld zal worden indien dit voortkomt uit een

reële behoefte van de kredietgever. Overigens zal het maximumtarief beperkingen stellen aan de mogelijkheid om ter

zake van een nadere overeenkomst die verweven is met de krediettransactie vergoedingen aan de kredietnemer in

rekening te brengen; in de toelichting bij artikel 35, eerste lid, wordt hierop ingegaan.” Met andere woorden, indien een

aanvullende overeenkomst verplicht is voor het verkrijgen van het krediet – met inachtneming van de vrije keuze voor

een aanbieder –, dan worden de kosten hiervan meegenomen bij het bepalen van de kredietvergoeding. Is een

aanvullende overeenkomst niet verplicht voor het verkrijgen van het krediet, maar ter vrije keuze aan de consument,

dan worden die kosten niet meegenomen voor de kredietvergoeding.

Een aanvullend argument hiervoor kan bovendien worden ontleend aan het conceptwetsvoorstel

Consumentenkredietovereenkomst, goederenkrediet en geldlening. Met dit conceptwetsvoorstel komt art. 34 Wck en de

daarin genoemde kosten die in rekening mogen worden gebracht, te vervallen. Met het conceptwetsvoorstel wordt

verder een nieuw art. 7:76 BW geïntroduceerd, op grond waarvan de consument geen hogere kredietvergoeding in

rekening mag worden gebracht dan is toegelaten op grond van art. 35 Wft, dat naar het Besluit Kredietvergoeding

verwijst. Met het Ontwerpwetsvoorstel komen de definities van de Wck en daarmee ook de definitie van

kredietvergoeding te vervallen. Het lijkt evenwel aannemelijk dat voor wat betreft de vraag welke kosten straks onder de

kredietvergoeding komen te vallen, zal worden aangesloten bij de definitie in art. 7:57 BW van “totale kosten van het

krediet voor de consument”. Deze definitie is vooralsnog in het BW alleen relevant in het kader van reclame-uitingen en

(precontractuele) informatieverplichtingen.

Art. 7:57 lid 2 BW bepaalt expliciet dat onder de “totale kosten van het krediet voor de consument” ook de kosten

worden geschaard in verband met nevendiensten met betrekking tot de kredietovereenkomst, voor zover het sluiten

van een dienstencontract verplicht is om het krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde voorwaarden te

verkrijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzekeringspremies voor een verplichte verzekering.

Voor de vraag of de kosten van aanvullende dienstverlening moeten worden meegenomen in het bepalen van de

maximale kredietvergoeding, is dus relevant of deze aanvullende dienstverlening verplicht is voor het verkrijgen van het

krediet of niet. Concreet kunnen dus drie situaties worden onderscheiden:

1. een aanvullende dienst is verplicht voor het verkrijgen van het krediet en de consument heeft geen vrije keuze voor



de aanbieder. Hiermee is evenwel sprake van een verboden koppelverkoop en is de kredietovereenkomst reeds om die

reden nietig;

2. een aanvullende dienst is verplicht, maar de consument kan zelf kiezen bij welke aanbieder hij die dienst afneemt. De

kosten van de aanvullende diensten moeten worden meegenomen bij het bepalen van de maximale kredietvergoeding;

3. een aanvullende dienst is niet verplicht, maar ter vrije keuze aan de consument. De kosten van de aanvullende

diensten worden dan ook niet meegenomen bij het bepalen van de maximale kredietvergoeding.

5. Bewijslast

Omdat Hoist Kredit AB geen informatie heeft verschaft over de aard van het “beschermingsplan”, neemt het hof aan dat

hier sprake is van additionele dienstverlening. Dat lijkt een veilige aanname: het “beschermingsplan” zal immers zien op

“bescherming” van het verleende krediet. Het hof slaat er evenwel ten onrechte geen acht op of deze additionele

dienstverlening verplicht is of niet.

Hoewel uit het arrest niet duidelijk is wat het “beschermingsplan” precies inhoudt, is het aannemelijk dat dit plan niet

verplicht is voor het verkrijgen van het krediet. Dat zou eigenlijk ook moeten blijken uit de kredietovereenkomst en de

precontractuele informatie waarover het hof – daar mogen we toch wel vanuit gaan – beschikt. Bij kredietverstrekking is

het gebruikelijk dat de mogelijkheid wordt geboden om een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Veel

kredietverstrekkers, ook Santander zo blijkt uit haar website, bieden een dergelijke additionele dienst wel aan, maar

verplichten hier niet toe. Ons inziens rust de bewijslast van de stelling dat de overlijdensrisicoverzekering tot stand is

gekomen als gevolg van een verplichting voor de consument ter verkrijging van het krediet, op de consument (vergelijk

ook Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 24 april 2012, nr. 2012-130). Slaagt de consument niet in dit bewijs,

dan is van een verplichting tot het aangaan van een additionele overeenkomst ter verkrijging van het krediet geen

sprake en kunnen de kosten van die additionele dienstverlening ook niet meegerekend worden voor de maximale

kredietvergoeding in de zin van art. 35 Wck.

6. Verplichte additionele dienst

Wanneer een additionele dienst wel verplicht is voor het verkrijgen van het krediet (bijvoorbeeld een

overlijdensrisicoverzekering), al dan niet op de geadverteerde voorwaarden, dan moeten de kosten van dit krediet

worden meegenomen bij het bepalen van de maximale kredietvergoeding. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de

consument zelf mag kiezen bij wie hij deze verplichte additionele dienst afneemt, omdat anders sprake zal zijn van

verboden koppelverkoop.

Op de praktische uitvoerbaarheid van die regel valt evenwel het nodige af te dingen. Hoe kan een kredietverstrekker

immers rekening houden met de kosten van bijvoorbeeld een verplichte overlijdensrisicoverzekering, bij een door de

consument zelf gekozen verzekeraar? Bovendien heeft de kredietverstrekker in dat geval geen enkele grip op de hoogte

van de totale kredietvergoeding.
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