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Flitskrediet renteloos maar wel duur 

Grootbanken scoren op flexibiliteit, directe aanbieder op prijs consumptief krediet 

Sinds 25 mei 2011 vallen ook de zogenaamde ‘flitskredieten’ onder de Europese regels. Flitskredieten zijn Sinds 25 mei 2011 vallen ook de zogenaamde ‘flitskredieten’ onder de Europese regels. Flitskredieten zijn Sinds 25 mei 2011 vallen ook de zogenaamde ‘flitskredieten’ onder de Europese regels. Flitskredieten zijn Sinds 25 mei 2011 vallen ook de zogenaamde ‘flitskredieten’ onder de Europese regels. Flitskredieten zijn 

(vaak lage) consumptieve kred(vaak lage) consumptieve kred(vaak lage) consumptieve kred(vaak lage) consumptieve kredieten met een korte looptijd bedoeld voor consumenten die snel geld nodig ieten met een korte looptijd bedoeld voor consumenten die snel geld nodig ieten met een korte looptijd bedoeld voor consumenten die snel geld nodig ieten met een korte looptijd bedoeld voor consumenten die snel geld nodig 

hebben. De nieuwe regels waaraan deze kredieten moeten voldoen houden onder meer in dat er per jaar hebben. De nieuwe regels waaraan deze kredieten moeten voldoen houden onder meer in dat er per jaar hebben. De nieuwe regels waaraan deze kredieten moeten voldoen houden onder meer in dat er per jaar hebben. De nieuwe regels waaraan deze kredieten moeten voldoen houden onder meer in dat er per jaar 

niet meer dan 16% rente gevraagd mag worden. MoneyView onderzocht in het 21niet meer dan 16% rente gevraagd mag worden. MoneyView onderzocht in het 21niet meer dan 16% rente gevraagd mag worden. MoneyView onderzocht in het 21niet meer dan 16% rente gevraagd mag worden. MoneyView onderzocht in het 21
eeee Speci Speci Speci Special Item, dat gaat al Item, dat gaat al Item, dat gaat al Item, dat gaat 

over Consumptieve Kredieten of de aanbieders van flitskredieten zich wel aan deze regels houden. Dat over Consumptieve Kredieten of de aanbieders van flitskredieten zich wel aan deze regels houden. Dat over Consumptieve Kredieten of de aanbieders van flitskredieten zich wel aan deze regels houden. Dat over Consumptieve Kredieten of de aanbieders van flitskredieten zich wel aan deze regels houden. Dat 

blijkt maar zeer de vraag te zijn.blijkt maar zeer de vraag te zijn.blijkt maar zeer de vraag te zijn.blijkt maar zeer de vraag te zijn.    

Aanbieders van flitskredieten gaan creatief om met de nieuwe regels en berekenen nu kosten in plaats 

van rente. Deze kosten worden bijvoorbeeld in rekening gebracht voor het opstellen van een garantstelling 

die de lener aan moet gaan. Ook wordt het begrip ‘krediet’ geheel omzeild. Zo wordt er bij sommige 

aanbieders formeel geen lening aangegaan, maar kan de klant een deel van zijn inkomen ‘verkopen’, 

waarbij er voor dat inkomen minder betaald wordt dan het eigenlijk waard is. Bij het omrekenen van dit 

soort ‘kosten’ naar een percentage van het geleende bedrag, dus naar ‘rente’, blijkt al snel dat er 

percentages ontstaan die boven de 25% uitkomen, zeker bij lagere leenbedragen van een paar honderd 

euro. Het allergoedkoopste reguliere Doorlopende Krediet biedt een rente die 5 keer lager ligt! Het mag 

geen verwondering wekken dat de AFM de aanbieders van flitskredieten nauw in de gaten houdt. 

MoneyView Productrating 

Het Special Item Consumptief Krediet start met de MoneyView ProductRating, het ‘sterrensysteem’ waarbij 

MoneyView financiële producten beoordeelt op prijs en kwaliteit van de voorwaarden en dekkingen.  
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Voor de ProductRatings keek MoneyView in totaal naar 19 persoonlijke leningen en 38 doorlopende kredieten. 

Voor de ProductRating ‘Prijs’ is gekeken naar de rentes bij verschillende leenbedragen, voor de ProductRating 

‘Flexibiliteit’ is onder andere gekeken naar de mogelijkheid om via internet rekeninggegevens in te zien en 

geld op te nemen, de mogelijkheid van een bankpas en de minimale aflossingspercentages 

Over MoneyView en het Special Item 

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op 

dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, 

inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de ProductManager, Advisa Online en 

AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs. In het 

gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en 

wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en 

overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die 

zich aanmeldt op www.specialitem.nl. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView        Tel. 020-626 8585 

De heer H. van ‘t Wout       E-mail: h.vantwout@moneyview.nl 
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