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De vrederechter spreekt het volgende vonnis uit in de zaak van : 

- Vennootschap naar buitenlands recht 
met maatschappelijke zetel te 

p.2 

(handelsregister ••• ••••1 woonstkeuze doende in haar Belgisch Succursaal, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer •••■• met 
vennootschapszetel te 

met als advocaat meester die kantoor houdt te 

eisende partij 

met rijksregisternumme~ die woont te 

met als advocaat meeste die kantoor houdt t 

verwerende partij 

Procedure 

Eisende partij heeft deze zaak ingeleid bij dagvaarding van 5 februari 2021. 

Bij beschikking van 4 maart 2021 werden conclusietermijnen en een rechtsdag bepaald. 

De vrederechter heeft alle partijen gehoord. 

De vrederechter heeft rekening gehouden met de procedurestukken en de neergelegde 
bewijsstukken. 

De wet op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd. 

Beoordeling van de vordering 

1 Feiten 

Verwerende partij sloot met ■••• op 31 januari 2019 een kredietovereenkomst voor een 
bedrag in hoofdsom van 21.000 euro. De maandelijkse afbetalingen bedroegen 323,91 euro per 
maand voor een duurtijd van 84 maanden. 

Verwerende partij betaalde een tiental maandelijkse aflossingen correct, maar kon naar eigen 
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zeggen vanaf januari 2020 de aflossingen niet meer respecteren. 

Bij schrijven van 7 februari 2020 werd verwerende partij door 
aan te zuiveren. 

p.3 

aangemaand de achterstal 

Bij navolgend schrijven van 12 maart 2020 heeft 
voordeel van de termijnbetalingen verloor en dat 
eisende partij. 

, laten weten dat verwerende partij het 
, de vordering overdroeg aan huidig 

Partijen kwamen niet tot een minnelijke regeling. 

Eisende partij ging over tot dagvaarding. 

2 Vorderingen van partijen 

Eisende partij vordert de veroordeling van verwerende partij tot betaling van een som van 22.210,17 
euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intrest aan een intrestvoet van 8,74% per jaar op de 
som van 19.048,32 euro vanaf 27 januari 2021, en te vermeerderen met de proceskosten. 

Daarnaast verzoekt eisende partij om de bekrachtiging van de loonoverdracht voor dezelfde 
bedragen. 

Tot slot verzoekt eisende partij om de afwijzing van de vraag van verwerende partij tot herleiding 
van de vordering en tot het toestaan van afbetalingen. 

Verwerende partij vordert de herleiding van het gevorderde bedrag naar 17.760,90 euro, het 
toestaan van afbetaling van 75 euro per maand en de veroordeling van eisende partij tot betaling 
van de proceskosten. 

3 In rechte 

3.1 Onderzoek kredietwaardigheid 

Verwerende partij betwist de vordering van eisende partij op basis van de artikelen Vll.69 en 77 
WER. 

Verwerende partij houdt met name voor dat het kredietwaardigheidsonderzoek dat aan het 
afsluiten van de lening dient vooraf te gaan, niet gevoerd werd door de voorganger van eisende 
partij op een wijze die van een kredietmaatschappij mag verwacht worden. 
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vordering van eisende partij conform artikel Vll.201 WER. 

Eisende partij legt het kredietdossier voor op basis waarvan zij stelt dat de beoordeling werd 
gemaakt om het krediet toe te kennen. 

De rechtbank stelt vast dat dit kredietdossier, wat het kredietwaardigheidsonderzoek betreft, 
bestaat uit een pagina met gegevens over de consument, verwerende partij, en anderzijds een 
aantal stukken, te weten een schrijven van de mutualiteit over de uitkering van verwerende partij en 
een zestal foto's van de bank-app van verwerende partij met 5 stortingen van de mutualiteit en 1 
storting van de vakbond voor rustdagen. 

De rechtbank kan alleen maar vaststellen dat de informatie waarop de voorganger van eisende partij 
zich blijkbaar baseerde wel zeer summier is, maar vooral da( er enerzijds tegenstrijdigheden zijn 
tussen het inlichtingenblad en de bijgevoegde stukken en anderzijds gegevens van het 
inlichtingenblad nergens gestaafd of geverifieerd worden. 

Eisende partij stelt vast dat verwerende partij gesche(den is en blijkbaar gaat men er dan verder van 
uit dat deze alleenstaande is. Nochtans staat in het inlichtingenblad ook dat er 2 personen ten laste 
zijn. Nergens blijkt op welke basis de,.voorganger van eisende partij een beoordeling van de impact .,. 
van deze 2 personen ten laste heeft gemaakt of heeft kunnen maken . Zelfs in de huidige conclusies 
van partijen is er hier nauwelijks duidelijkheid over. 

In het inlichtingen blad staat een inkomen van 1.782 euro per maand en een huur van 352 euro. Van 
deze bedragen worden blijkbaar geen -~~kk~ ~pgevraagd (geen arbeidsovereenkomst, geen 
loonfiches, zelfs geen uittreksels, hetzelfde 1o~r de huur). Anderzijds zitten in de stukken alleen 
maar gegevens die aantonen dat er op het moment van sluiten van de overeenkomst een lagere 
uitkering is. Uit de stukken van het kredietdossier kan niet opgemaakt worden of de voorganger van 
eisende partij zich nu gebaseerd heeft op het loon dan wel de uitkering om de kredietwaardigheid te 
beoordelen. Evenmin heeft deze zich blijkbaar de vraag gesteld naar de duur van de tijdelijke 
ongeschiktheid van verwerende partij. 

Eisende partij verwijst wel naar het feit dat de consument volledige en juiste informatie moet 
bezorgen, maar enerzijds gaat dit dan wel om juiste informatie over vragen die werden gesteld door 
eisende partij of haar voorganger, en anderzijds ontslaat dit eisende partij niet van haar plicht om 
actief met die informatie aan de slag te gaan en desnoods bijkomende vragen te stellen. 

Uit de uiteenzettingen van partijen, blijkt nergens dat verwerende partij op enig moment niet 
correcte gegevens zou hebben verstrekt 

Er kan dus alleen maar vastgesteld worden dat het kredietwaardigheidsonderzoek door de 
voorganger van eisende partij, inderdaad niet op een wijze werd gevoerd die van een normale en 
voorzienige kredietgever kan verwacht worden en dat dus de verplichtingen die op de kredietgever 
rusten ingevolge de artikelen Vll.69 en 77 WER niet werden nageleefd, Uit het voorgelegde 
kredietdossier kan niet opgemaakt worden of het krediet door de voorganger van eisende partij nu 
werd toegekend op basis van een inkomen van verwerende partij als zuiver alleenstaande van 1.782 
euro per maand dan wel op basis van een uitkering van 1.450 euro per maand als alleenstaande met 
2 personen ten laste, of elke gradatie daartussen. Op deze basis kan men dus alleen besluiten dat er 
geen weloverwogen beslissing werd genomen. 

Of het krediet na een weloverwogen beslissing, wel of niet had toegekend geweest en of de huidige 
onmogelijkheid voor verwerende partij om nog verder te betalen, voorzienbaar was geweest, is in 
dat verband irrelevant, want gebaseerd op een thans {tijdens de procedure) gemaakte beoordeling 
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die met de correcte gegevens toen (voorafgaandelijk aan de overeenkomst) had dienen te gebeuren. 

Eisende partij of haar voorganger diende aan de voormelde verplichtingen tot onderzoek te voldoen 
en deed dit niet naar behoren. 

3.2 Sanctie, afbetalingen, /oonoverdracht en proceskosten 

Verwerende partij verzoekt als sanctie de toepassing van artikel Vll.201 in die zin dat hij vraagt om 
het gevorderde bedrag te herleiden tot het ontleende bedrag. Voormeld artikel geeft dit inderdaad 
als mogelijkheid aan de rechter, maar laat de andere gemeenrechtelijke sancties onverlet, en laat 
voor het overige ook toe om het geheel of een gedeelte van de intrest te herleiden of de 
verplichtingen te verminderen tot de prijs bij contante betaling. 

De rechtbank is van oordeel dat in onderhavig geval een herleiding van de nalatigheidsintrest tot de 
wettelijke intrestvoet en een ontslaan van de contractuele vergoeding, een gepaste sanctie is. 

Eisende partij gaf aan dat inmiddels op 26 mei 2021 ook een betaling van 140,00 euro werd 
ontvangen. Dit bedrag dient in rekening te worden gebracht. 

Tot slot verzoekt verwerende partij om de vordering te mogen afbetalen met 75 euro per maand. 

Uit de gegevens onder stuk 4 van verwerende partij blijkt duidelijk dat er actueel, door het 
wegvallen van betalingen voor de belastingen en de ruimte die er is binnen het maandelijkse budget, 
toch meer moet mogelijk zijn dan wat verwerende partij voorstelt. 

Afbetalingen aan 125 euro per maand lijken in dat verband dan ook redelijk. 

Gezien er afbetalingstermijnen worden toegekend, is er geen reden om een loonoverdracht te 
bekrachtigen. 

Het verweer van verwerende partij is gedeeltelijk gegrond zoals hierboven blijkt, zodat elke partij 
veroordeeld wordt de helft van de proceskosten. De rechtsplegingsvergoedingen worden bepaald op 
het minimumbedrag. 

Beslissing 

De vrederechter : 

- verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk doch slechts gegrond in de hierna bepaalde 
mate. 

- veroordeelt verwerende partij om aan eisende partij te betalen de som van 19.269,87 euro, te 
vermeerderen met de verwijlintrest aan de wettelijke Intrestvoet op 19.048,32 euro vanaf 12 maart 
2020, datum van opzegging van het krediet, aansluitend de gerechtelijke intrest aan dezelfde 
intrestvoet vanaf de datum van de dagvaarding tot 26 mei 2021, en verder de gerechtelijke intrest 
aan dezelfde intrestvoet op 18.908,32 euro vanaf 26 mei 2021 tot de dag van volledige betaling. 

- veroordeelt elke partij tot betaling van de helft van de proceskosten. Deze bedragen voor eisende 
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partij 262,89 euro dagvaardingskosten en 812,50 euro rechtsplegingsvergoeding en voor verwerende 
partij 812,50 euro rechtsplegingsvergoeding. 

- laat verwerende partij toe het bedrag van deze veroordelingen te betalen met afbetalingen van 
125,00 euro per maand, waarvan de eerste vastgesteld is op 1 december 2021. 

- zegt dat bij niet betaling op een vastgestelde vervaldag, het verschuldigd blijvend saldo onmiddellijk 
opeisbaar zal worden zonder voorafgaande aanmaning, doch dat zolang de uitvoering van het vonnis 
door verwerende partij gerespecteerd wordt, hij geen andere kosten verschuldigd is dan deze 
vermeld in huidig vonnis. 

- zegt voor recht dat eisende partij de wijze van beq11ing dient mee te delen aan verwerende partij 
met vermelding van naam, adres, rekeningnummer en refertenummer. 

De vrederechter veroordeel met rijksregisternumme tot betaling 
van het rolrecht van € 50,00. Dit rolrecht is na uitnodiging te betalen aan de Belgische Staat. 


