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Inbehandelingneming 

Bij brief van 3 augustus 2018 heeft de Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters de 
bijzondere raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik) om advies gevraagd over een ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale 
voor Kredieten aan Particulieren. Het advies diende ten laatste tegen 30 september 2018 te worden 
uitgebracht.  

De plenaire vergadering van de brc Verbruik heeft op 30 augustus 2018 de subcommissie Financiële 
diensten belast met de voorbereiding van een ontwerpadvies. Deze adviesvraag werd kort besproken 
tijdens de vergadering van de subcommissie op 13 september 2018. 

Het ontwerpadvies werd op 28 september voorgelegd aan de plenaire vergadering van de brc Verbruik, 
die het heeft goedgekeurd. 

Inleiding 

Artikel 5, §2 van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren bepaalt dat bij de eerste registratie van een wanbetaling betreffende een 
kredietovereenkomst, het bedrag van deze wanbetaling betrekking moet hebben op een som hoger dan 
25 euro. Het ontwerp van koninklijk besluit, dat ter advies voorligt, heeft als enige doel deze drempel te 
verhogen tot 50 euro. 

In de overwegingen bij het ontwerp van koninklijk besluit worden meerdere redenen aangegeven bij deze 
verhoging. Zo wordt aangegeven dat onder de registraties met kleine bedragen, een groot deel 
veroorzaakt wordt door nalatigheid en tijdelijke probleemsituaties en geen teken is van een bedreigde 
solvabiliteit. Het verhogen van de drempel van de eerste registratie tot 50 euro maakt het ook mogelijk 
om de vastlegging van de wanbetalingen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren effectiever te 
maken in het kader van de strijd tegen de overmatige schuldenlast.  

 

ADVIES 
 

De brc Verbruik heeft geen opmerkingen bij artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk van 23 maart 2017, en gaat akkoord met de verhoging van de drempel van de eerste 
registratie tot 50 euro.  

De brc Verbruik is van mening dat de voorgestelde verhoging de kredietgevers tot ingrijpende 
aanpassingen aan hun IT-processen noodzaakt. Het is dan ook noodzakelijk dat zij over voldoende tijd 
beschikken om deze te implementeren. Het is bovendien verkieslijk de inwerkingtreding niet afhankelijk 
te maken van de publicatiedatum van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, maar daarentegen 
een precieze datum voorop te stellen. Mits spoedige publicatie van het koninklijk besluit stelt de brc 
Verbruik 1 april 2019 als datum van inwerkingtreding voor.  

De brc Verbruik stelt voor het ontwerp van koninklijk besluit in die zin aan te passen. 
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