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Stellingen
1. De kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse recht is consumentgericht. Deze
toets richt zich niet zozeer op de vraag of de consument zal kunnen terugbetalen,
maar vooral op de vraag hoe de consument dit zal kunnen doen.
2. De kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse recht is niet bedoeld om te
garanderen dat de consument de, voor hem, beste kredietbeslissing neemt, maar
fungeert als een vangnet voor de consument die op het punt staat met de beoogde
krediettransactie door de nog aanvaardbare ondergrens te zakken. Hij kan daarom
nog steeds de beschikking krijgen over een krediet waarmee hij niet geheel tevreden
zal zijn.
3. Het recht verplicht de kredietgever om een andere (namelijk consumentgerichte) en
uitgebreidere kredietwaardigheidstoets uit te voeren dan hij, zonder deze
verplichting, als rationeel handelende kredietgever zou hebben uitgevoerd. Daardoor
wordt de consument meer belemmerd in zijn krediettoegang dan in de situatie dat het
recht geen kredietwaardigheidstoets voorschrijft.
4. Omdat de civielrechtelijke kredietwaardigheidstoets nuances toelaat die in het
publiekrecht niet worden gemaakt, kan het civiele recht in een concreet geval
bescherming bieden aan de consument die door het publiekrecht onvoldoende wordt
beschermd tegen overkreditering.
5. Als de kredietgever alleen uitgaat van niet-geverifieerde gegevens die zijn verkregen
van de consument, heeft het weinig zin om de kredietwaardigheidstoets uit te voeren.
Niet alleen kan de consument (on)bewust onjuiste gegevens aanleveren. Ook kan de
kredietgever de consument daartoe stimuleren.
6. De kredietwaardigheidstoets in het Engelse recht leidt bij bepaalde kleinere kredieten
tot lagere uitvoeringskosten dan de kredietwaardigheidstoets in het Nederlandse
recht. Het ligt voor de hand dat deze methode in het Nederlandse recht wordt
overgenomen voor zover die methode er niet toe leidt dat er meer overkreditering zal
plaatsvinden.

