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Vragen van de leden Vos en
Spekman (beiden PvdA) aan de
minister van Financiën en de
staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid over
aflossingscontracten door DSB.
(Ingezonden 16 september 2009)

1
Mag een bank een aflossingscontract
zo hoog vaststellen dat er voor de
klant met een schuld weinig over
blijft om van te leven?

Toelichting
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen ter zake van het lid
Karabulut (SP), ingezonden
16 september 2009 (vraagnummer
2009Z16563)

1 Het Parool, 5 september 2009: «DSB zet
klant zwaar onder druk»
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/
article/detail/260925/2009/09/05/DSB-
zet-klant-zwaar-onder-druk.dhtml

Antwoord

Antwoord van minister Bos
(Financiën), mede namens de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ontvangen
16 oktober 2009)

1
Zoals aangegeven in het antwoord op
vraag 1 van de kamervragen van het
lid Karabulut (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2009–2010, nr. 375) dienen
kredietverstrekkers bij het verstrekken

van leningen/ kredieten na te gaan of
personen voldoende kredietwaardig
zijn om een lening te kunnen dragen.
Hierbij gelden regels als het uitvoeren
van een BKRtoets en het checken van
het inkomen. Ook dient de sector zich
te houden aan de gedragscodes voor
consumptief en hypothecair krediet.
In deze gedragscodes is het vereiste
opgenomen dat betaling aan
kredietovereenkomsten niet bepaalde
basisnormen (de zogenaamde Nibud
normen) voor het inkomen mag
overschrijden.
Verder geldt de beslagvrije voet altijd
als een bestaansminimum. Beneden
dat niveau kan een schuldeiser geen
beslag laten leggen. Ook de
schuldenaar zelf kan derden slechts
rechten op zijn loon toekennen door
cessie van een deel van het
netto-salaris, voor zover beslag op
het loon geldig zou zijn, dus tot aan
de beslagvrije voet (artikel 7:633 van
het Burgerlijk Wetboek).
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