
CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

CRIV 51 COM 1253 

 

CRIV 51 COM 1253 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 
DE BELGIQUE 

 

BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

COMPTE RENDU INTÉGRAL 
AVEC 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT 
DES INTERVENTIONS 

 

INTEGRAAL VERSLAG  
MET  

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG 
VAN DE TOESPRAKEN 

COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE 
SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES 

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 
NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L'AGRICULTURE 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET 
WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE 

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN 
CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND 

EN DE LANDBOUW 

mercredi woensdag 

21-03-2007 21-03-2007 

Après-midi Namiddag 

  

 



 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cdH centre démocrate Humaniste 
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 
ECOLO Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales 
FN Front National 
MR Mouvement réformateur 
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 
PS Parti socialiste 
sp.a-spirit Socialistische Partij Anders – Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht 
Vlaams Belang Vlaams Belang 
VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 

 

Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : 

DOC 51 0000/000  Document parlementaire de la 51e législature, suivi du n° de 
base et du n° consécutif 

DOC 51 0000/000  Parlementair stuk van de 51e zittingsperiode + basisnummer en 
volgnummer 

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden 

CRIV version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte) CRIV voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) 

CRABV Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV Beknopt Verslag (blauwe kaft) 

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu inté-
gral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit des 
interventions ; les annexes se trouvent dans une brochure 
séparée (PLEN: couverture blanche; COM: couverture 
saumon) 

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken; de 
bijlagen zijn in een aparte brochure opgenomen 
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige  kaft) 

PLEN séance plénière  PLEN Plenum 
COM réunion de commission COM Commissievergadering 
MOT motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) MOT moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) 

 
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants 
Commandes : 
Place de la Nation 2 
1008 Bruxelles 
Tél. : 02/ 549 81 60 
Fax : 02/549 82 74 
www.laChambre.be 
e-mail : publications@laChambre.be 

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers 
Bestellingen : 
Natieplein 2 
1008 Brussel 
Tel. : 02/ 549 81 60 
Fax : 02/549 82 74 
www.deKamer.be 
e-mail : publicaties@deKamer.be 

 



CRIV 51 COM 1253 21/03/2007  
 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

i

 
 
SOMMAIRE  INHOUD  
    
Question de M. Bart Tommelein à la vice-
première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "le contrôle de 
la qualité et de l'appellation des viandes" 
(n° 14701) 

1 Vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-
eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de controle op de 
kwaliteit en de benaming van het vlees" 
(nr. 14701) 

1 

Orateurs: Bart Tommelein, Magda De Meyer, 
Freya Van den Bossche, vice-première 
ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation 

 Sprekers: Bart Tommelein, Magda De 
Meyer, Freya Van den Bossche, vice-eerste 
minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken 

 

    
Question de Mme Simonne Creyf à la vice-
première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "les contrôles 
en matière de crédit à la consommation" 
(n° 14671) 

4 Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de vice-
eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de controle op de 
consumentenkredieten" (nr. 14671) 

4 

Orateurs: Simonne Creyf, Freya Van den 
Bossche, vice-première ministre et ministre 
du Budget et de la Protection de la 
consommation 

 Sprekers: Simonne Creyf, Freya Van den 
Bossche, vice-eerste minister en minister van 
Begroting en Consumentenzaken 

 

    



 



CRIV 51 COM 1253 21/03/2007  
 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  51E LEGISLATURE 2006 2007 KAMER-5E ZITTING VAN DE 51E ZITTINGSPERIODE 

 

1

 

COMMISSION DE L'ECONOMIE, 
DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 

DE L'EDUCATION, DES 
INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES 

ET CULTURELLES NATIONALES, 
DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L'AGRICULTURE 

COMMISSIE VOOR HET 
BEDRIJFSLEVEN, HET 

WETENSCHAPSBELEID, HET 
ONDERWIJS, DE NATIONALE 

WETENSCHAPPELIJKE EN 
CULTURELE INSTELLINGEN, DE 

MIDDENSTAND EN DE 
LANDBOUW 

 
du 

 
MERCREDI 21 MARS 2007 
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______ 
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WOENSDAG 21 MAART 2007 

 
Namiddag 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 14.14 uur en voorgezeten door de heer Paul Tant. 
La séance est ouverte à 14.14 heures et présidée par M. Paul Tant. 
 
01 Vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de controle op de kwaliteit en de benaming van het vlees" (nr. 14701) 
01 Question de M. Bart Tommelein à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "le contrôle de la qualité et de l'appellation des viandes" (n° 14701) 
 
01.01  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, mijn vraag gaat over de controle op de kwaliteit en de 
benamingen van vlees. De economische inspectie heeft als taak 
toezicht te houden op de naleving van de reglementeringen. Ik heb 
onlangs vernomen dat er in bepaalde gevallen niet voldoende controle 
kan worden uitgeoefend om diverse redenen.  
 
Dit is het geval inzake vleesbenamingen. Vorig jaar was er enige 
opschudding omtrent het misleidend gebruik van bepaalde 
vleesbenamingen door warenhuizen. Er werd toen een klacht 
ingediend door een slager. Er zijn echter enkele moeilijkheden.  
 
Ten eerste, er zouden niet voldoende beëdigde inspecteurs zijn die op 
dit gebied over voldoende kennis beschikken om een doeltreffende 
controle uit te oefenen. Om een stuk van een rund zoals een filet pur 
te kunnen herkennen en te beoordelen moet men over vakkennis 
beschikken. Bij de kwalificatie van karkassen zijn er alvast 
inspecteurs die uit de betreffende sector gerekruteerd zijn en dus met 
kennis van zaken een doeltreffende controle kunnen uitvoeren.  
 
Ten tweede, er is een lijst van stukken waarover slagers beschikken 
en die ze reeds tijdens hun opleiding op school moeten kennen. De 
lijst bevat de benamingen van alle stukken vlees. VLAM beschikt 
echter over een andere lijst waarin andere benamingen staan. 
Daardoor bestaat er nogal wat verwarring. Dus kan er ook niet echt 
controle worden uitgevoerd.  
 

01.01 Bart Tommelein (VLD): 
Les grandes surfaces utiliseraient 
de manière abusive certaines 
dénominations de viande. Un 
boucher a déjà déposé plainte 
auprès de l’Inspection 
économique. Il serait cependant 
impossible d’effectuer 
suffisamment de contrôles car il 
n’existe pas de contrôleurs 
assermentés disposant des 
connaissances professionnelles 
suffisantes. Il existe par ailleurs 
deux listes différentes de 
dénominations de morceaux de 
viande, celle du VLAM et celle 
utilisée lors de la formation des 
bouchers. Les différences entre 
les listes créent la confusion. 
 

De voorzitter: Dat kan ook komen door de terminologie die de vraagsteller gebruikt.  
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01.02  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog 
steeds geen terminologie gebruikt.  
 
Er zijn ook nog problemen met het verschil in kwaliteit van het vlees 
naarmate het een mannelijk of een vrouwelijk dier betreft. Vele 
mensen weten niet – pas op, hier komt de primeur – dat het vlees van 
een koe beter is dan dat van een stier.  
 

 

01.03  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Dat is logisch.  
 

 

01.04  Bart Tommelein (VLD): Mevrouw De Meyer, hoezo is dat 
logisch? Inderdaad, volgens mij zitten er veel te veel spieren in het 
vlees van een stier.  
 
In een grootwarenhuis zal men dus eerder mannelijk vlees verkopen 
aangezien het versnijden van drie stieren even lang duurt als het 
versnijden van twee koeien. Met andere woorden, time is money. Men 
kan dit nochtans duidelijk aanbrengen op de verpakking vermits er 
tegenwoordig een doorgedreven classificatie van het rund gebeurt en 
men exact weet van welk rund het vlees komt. Hierdoor zou de 
consument beter ingelicht worden – daarover gaat het – en een 
overwogen keuze kunnen maken. Kwaliteit is voor veel klanten nog 
steeds van groot belang.  
 
Mevrouw de minister, bent u op de hoogte van deze problemen bij de 
economische inspectie, met andere woorden, het gebrek aan 
kwalificatie?  
 
Zou het niet beter zijn om inspecteurs aan te werven of op te leiden 
zodat er een betere controle komt op de kwaliteit en de benaming van 
het vlees? Zou u eventueel geen overleg plegen met de sector en de 
VLAM om een uniforme lijst met nomenclatuur op te stellen? Zou het 
niet mogelijk zijn om ook op de verpakking verplicht aan te brengen of 
het vlees van een stier of van een koe is? 
 

01.04  Bart Tommelein (VLD): Le 
fait que la qualité de la viande soit 
liée au sexe de l’animal mais que 
celui-ci n’est pas indiqué sur 
l’emballage constitue un autre 
problème. Les grandes surfaces 
ont tendance à vendre de la 
viande de bovins mâles dont la 
qualité est inférieure à celle des 
femelles. L’indication du sexe 
constitue une information 
importante pour le client. 
 
La ministre est-elle au courant des 
problèmes au sein de l’Inspection 
économique? Ne devrait-on pas 
disposer d’inspecteurs 
assermentés? Ne pourrait-elle 
inciter le VLAM et le secteur à 
utiliser une liste uniforme de 
dénominations de viande? Ne 
serait-il pas préférable d’indiquer 
le sexe de l’animal sur 
l’emballage? 
 

01.05 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer Tommelein, in de kleinhandel is het gebruik van een aantal 
courante benamingen van vers vlees niet gereglementeerd. 
 
Slagers en grootwarenhuizen kunnen dus vlees aanbieden onder de 
technische benaming of opteren voor een gangbare populaire 
benaming. De voorwaarde is dat deze benaming de consument niet 
misleidt. 
 
In dit geval zijn de ambtenaren van de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling bevoegd om op te treden op basis van artikel 23 van de 
wet op de handelspraktijken dat reclame verbiedt die beweringen 
bevat die kunnen misleiden omtrent de identiteit, de aard of de 
kenmerken van een product. 
 
Het aantal ontvangen klachten betreffende deze materie is erg 
beperkt bij de Algemene Directie. De bevoegde controleurs 
beschikken in principe over afdoende middelen om hun controles tot 
een goed einde te brengen, met dien verstande dat zelfs voor 
specialisten de identificatie van bijvoorbeeld stukken rundsvlees niet 
altijd evident is. 
 

01.05 Freya Van den Bossche, 
ministre: Dans le commerce de 
détail, les dénominations de la 
viande ne sont pas réglementées. 
Les bouchers et les grandes 
surfaces peuvent donc présenter 
la viande sous sa dénomination 
technique ou opter pour une 
dénomination populaire usuelle, à 
la condition toutefois que celle-ci 
n’induise pas le consommateur en 
erreur. 
 
Les fonctionnaires de la direction 
générale Contrôle et Médiation 
sont habilités à intervenir sur la 
base de l’article 23 de la loi sur les 
pratiques du commerce, qui a trait 
à la publicité trompeuse. Les 
contrôleurs disposent des moyens 
requis pour effectuer leurs 
contrôles efficacement mais 
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Natuurlijk heeft de consument recht op duidelijke en niet-misleidende 
informatie. Daarom heb ik de bevoegde diensten van de 
FOD Economie gevraagd een verkennende consultatieronde te 
organiseren met de betrokken instanties en belangengroepen 
teneinde te bekijken hoe we de informatie naar de consument kunnen 
optimaliseren. 
 
Ik wens hieraan nog toe te voegen dat de discussie over de benaming 
van vlees losstaat van de kwaliteit van onze voeding en de 
voedselveiligheid. Zoals u weet, bestaat er een uitgebreide 
warenwetgeving en waakt het Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen over de veiligheid en de kwaliteit van ons voedsel. 
 
Dat behoort echter tot de bevoegdheid van de minister van 
Volksgezondheid. 
 

même un spécialiste éprouve 
parfois des difficultés à identifier 
certains morceaux de viande de 
bœuf. La direction générale a reçu 
très peu de plaintes. 
 
Parce que le consommateur a 
droit à des informations claires et 
univoques, j’ai demandé aux 
services compétents du SPF 
Économie d’organiser un premier 
tour de table avec les instances 
concernées et les groupements 
d’intérêts. 
 
La discussion relative aux 
dénominations de la viande est 
indépendante de la qualité de 
notre alimentation et de la sécurité 
alimentaire. Ces aspects font 
l’objet d’un suivi rigoureux mais il 
s’agit d’une compétence du 
département de la Santé publique. 
 

01.06  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, ik dank u voor uw antwoord. 
 
Ik ben blij dat u een overleg zult opstarten om enige klaarheid in deze 
situatie te brengen. Het kan misschien wat lachwekkend overkomen, 
maar wat belangrijk is, is dat mensen geen kat in een zak kopen. 
 
Het gaat wel over koeien en stieren, maar toch. 
 
Als men benamingen gebruikt als bijvoorbeeld chateaubriand, dan 
doen die veronderstellen dat het over kwaliteitsvol vlees gaat terwijl 
het in werkelijkheid over tweedekeusvlees gaat. Ik meen dat die 
benamingen die niet gereglementeerd zijn verwarrend kunnen zijn. Ik 
vraag geen nieuwe reglementering, ik vraag alleen een duidelijke 
affichering en duidelijke informatie over welk vlees de consument 
koopt, zodat hij heel goed weet welke kwaliteit van vlees hij koopt. Dat 
moet niet ingewikkeld zijn. 
 
Vandaag is de situatie zo dat de benamingen misleiden en dat zij 
mensen het idee doen krijgen dat zij kwaliteitsvol vlees kopen terwijl 
zij in de praktijk tweedekeusvlees nemen. Daar gaat mijn vraag over. 
Het beste zou zijn dat daar wat duidelijkheid in komt, dat daar 
transparantie in komt, en dat de consument heel duidelijk weet wat hij 
koopt. 
 

01.06 Bart Tommelein (VLD): Je 
me félicite de la concertation 
annoncée. Le consommateur se 
soucie de la qualité et aime savoir 
ce qu’il achète. Les dénominations 
ne peuvent dès lors être 
trompeuses. Je ne plaide pas pour 
une nouvelle réglementation mais 
bien pour un affichage clair et 
correct. 
 

01.07 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter, mag 
ik daar gewoon nog aan toevoegen dat vandaag courante 
benamingen ook al voor verwarring kunnen zorgen. Ik denk daarbij 
aan het woord “varkenshaasje”, dat toch ook niet duidelijk weergeeft 
om welk dier het gaat. 
 

01.07 Freya Van den Bossche, 
ministre: La dénomination d’une 
pièce de viande peut parfois prêter 
à confusion. Ainsi, le terme 
« civet » désigne-t-il de la viande 
de lièvre ou de marcassin? 
 

01.08  Bart Tommelein (VLD): Dank u mevrouw de minister. 
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De voorzitter: Het ene dier kan al wat vlugger uit de voeten dan het 
andere, maar goed. 
 

Le président: L’un détale peut-
être un peu plus vite que l’autre… 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
Collega’s, mevrouw Creyf is hier nog niet. Zij heeft ons verwittigd dat zij door de sneeuwachtige 
omstandigheden wat vertraging oploopt. Wij zullen zien wanneer zij hier toekomt en of het de minister dan 
nog past op de vraag te antwoorden. 
 
Le développement des questions et interpellations est suspendu de 14.21 heures à 14.33 heures. 
De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 14.21 uur tot 14.33 uur. 
 
02 Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de controle op de consumentenkredieten" (nr. 14671) 
02 Question de Mme Simonne Creyf à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "les contrôles en matière de crédit à la consommation" (n° 14671) 
 
02.01  Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, het thema staat intussen al een beetje in de actualiteit maar 
ik moet u zeggen dat mijn vragen vorige week zijn ingediend en dat 
de diensten op het ogenblik dat collega Tommelein zijn vraag in de 
plenaire vergadering heeft gesteld niet gemerkt hadden dat er ook 
een vraag van mij ter zake hangende was. Ik stel ze alsnog, mevrouw 
de minister, op gevaar af in herhaling te vallen. 
 
Het ging erom dat de wetgeving op de consumentenkredieten 
opnieuw in de schijnwerpers stond, en dan vooral de aantijgingen ten 
aanzien van een welbepaalde bank, die zich erin zou specialiseren 
precies die mensen die reeds een aantal leningen hebben, en die dus 
een zekere schuldenlast vertonen, opnieuw een welbepaalde lening 
aan te smeren. Wij krijgen dan het fenomeen waarbij een lening wordt 
afgesloten om een andere lening af te betalen. Dat is trouwens iets, 
mevrouw de minister, dat wij, maar ook andere collega’s, al 
herhaaldelijk in de commissie aan de kaak hebben gesteld. 
 
De vragen die ik had ingediend, mevrouw de minister, zijn de 
volgende. 
 
Kloppen de aantijgingen ten aanzien van Citibank? Wordt dat 
onderzocht? Uiteraard heb ik daarover ondertussen al een en ander 
vernomen. Zijn er al klachten geregistreerd ter zake? Vanaf wanneer, 
mevrouw de minister, was u op de hoogte van die problematiek? Wat 
hebt u in het verleden gedaan wat de beweerde feiten betreft waaraan 
Citibank zich schuldig zou maken? Wat zal de regering in de 
toekomst doen om die problematiek in het bijzonder, en die van de 
overmatige schuldenlast in het algemeen, te verhelpen? 
 
Ondertussen, mevrouw de minister, lezen wij ook in de kranten een 
en ander. Daaruit zou blijken dat het vooral de kleinere banken zijn – 
dat blijkt uit andere persberichten – die zich zouden bezondigen aan 
die praktijken, en dat Citibank wat dat betreft geen uitzondering zou 
zijn. Hebt u misschien weet van andere cijfers en kunt u naast de 
informatie over Citibank ook wat informatie geven over klachten die 
zouden geregistreerd zijn ten aanzien van andere banken? 
 
Tot daar, mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vragen. 
 

02.01 Simonne Creyf (CD&V): Le 
crédit à la consommation est un 
sujet très actuel. Jeudi, ce point 
était encore l’objet d’une question 
de M. Tommelein en séance 
plénière mais les services ont 
oublié, semble-t-il, que j’avais 
aussi déposé une demande de 
question sur le sujet. En effet, le 
surendettement nous préoccupe 
depuis bien longtemps déjà. 
 
De sérieuses accusations ont été 
portées récemment contre une 
banque en particulier, qui 
n’hésiterait pas à refiler un prêt 
supplémentaire à des personnes 
déjà endettées. Les accusations 
formulées contre Citibank sont-
elles exactes? Une enquête est-
elle en cours? Des plaintes ont-
elles déjà été enregistrées en la 
matière? Depuis quand la ministre 
était-elle informée du problème? 
Quelles démarches a-t-elle déjà 
entreprises – et lesquelles 
entreprendra-t-elle encore – pour 
lutter contre d’éventuelles 
pratiques douteuses et pour 
s'occuper sérieusement du 
problème du surendettement? 
 
Les médias nous apprennent 
maintenant que de très 
nombreuses petites banques 
recourraient à pareils procédés et 
que Citibank ne constituerait donc 
pas une exception. La ministre 
dispose-t-elle de données pouvant 
confirmer ces informations? Y a-t-
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il aussi des plaintes contre 
d’autres banques? 
 

02.02 Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw Creyf, ik kan u 
bevestigen dat dit wel degelijk, en grondig, onderzocht wordt door de 
inspectie. Eind 2004 startte de Algemene Directie Controle en 
Bemiddeling een grondig onderzoek naar de activiteiten van Citibank. 
Dat onderzoek kwam er op basis van vaststellingen en klachten. 
 
Het gaat om een lopend strafrechtelijk onderzoek dat op 
tegensprekelijke wijze wordt gevoerd door de administratie. Dat 
betekent dat er processen-verbaal van verhoor worden opgesteld en 
dat ook Citibank zelf wordt gehoord. Zo zijn er reeds 140 processen-
verbaal van verhoor opgesteld. 
 
Ik wil beklemtonen dat het onderzoek op objectieve wijze wordt 
gevoerd en dat daarbij zowel elementen à charge als à decharge in 
aanmerking worden genomen. 
 
De algemene directie Controle en Bemiddeling kan, als er inbreuken 
worden vastgesteld, een waarschuwing richten, een minnelijke 
schikking voorstellen of een pro justitia rechtstreeks aan het parket 
overmaken.  
 
Tussen 2004 en 2006 werden in totaal 164 klachten tegen Citibank 
door de algemene directie Controle en Bemiddeling onderzocht. Het 
waren er 45 in 2004, 54 in 2005 en 65 in 2006. In het kader van het 
onderzoek werden ook enkele processen verbaal van waarschuwing 
opgesteld en twee pro justitia's. Ik wens te benadrukken dat de 
algemene directie een volledig dossier aan het samenstellen is met 
alle vaststellingen.  
 
Ik kan ook echt geen voortijdige uitspraken doen die de 
onafhankelijkheid en dus de afloop van dit onderzoek potentieel 
zouden schaden. Om het geheim van het strafonderzoek door de 
algemene directie te vrijwaren, kan ik geen uitspraken doen over de 
concrete vaststellingen met betrekking tot Citibank en haar 
handelwijze voor de toekenning van kredieten.  
 
Mijn taak als minister voor Consumentenzaken is ervoor te zorgen dat 
de consumenten niet oneerlijk worden behandeld. Ik kan dus niet voor 
mijn beurt spreken over een lopend onderzoek. Wij wachten de 
resultaten van het onderzoek dus af. In functie van de resultaten, daar 
kan u van op aan, zullen de gepaste maatregelen worden genomen.  
 
Ik was ervan op de hoogte dat er een onderzoek tegen Citibank liep, 
zoals er ook een voortdurende controle door de algemene directie 
gebeurt naar alle andere kredietgevers en kredietbemiddelaars in het 
kader van de prioritaire aandachtspunten en jaarlijkse onderzoeken 
van de algemene directie.  
 
Wij hebben trouwens ook proactief opgetreden. Zo hebben wij beslist 
de kredietreclame permanent op te volgen. Einde maart 2006 werd 
een taskforce kredietreclame opgericht bij de algemene directie. Deze 
taskforce komt maandelijks samen voor de opvolging van de 
kredietreclame.  
 
Er werden in de periode april 2006-maart 2007 267 advertenties voor 

02.02 Freya Van den Bossche, 
ministre: La direction générale 
Contrôle et médiation mène 
depuis fin 2004 une enquête 
approfondie sur les pratiques de 
Citibank, sur la base de constats 
et de plaintes. Il s’agit d’une 
enquête pénale menée 
contradictoirement et qui est 
toujours en cours. Ceci signifie 
que des procès-verbaux d’audition 
sont rédigés – on en compte déjà 
140 environ - et que Citibank sera 
aussi entendue.  Je veux souligner 
que l’enquête est menée 
objectivement et que des éléments 
tant à charge qu’à décharge sont 
pris en compte. 
 
En cas d’infraction, la direction 
générale Contrôle et médiation 
peut adresser un avertissement, 
proposer un arrangement à 
l'amiable ou transmettre un pro 
justitia au parquet. Entre 2004 et 
2006, 164 plaintes contre Citibank 
ont été traitées. Toutes ces 
constatations sont à présent 
réunies dans un seul dossier. 
Pour préserver le secret de 
l’enquête pénale, je ne puis faire 
de déclaration prématurée à 
propos de constatations concrètes 
concernant Citibank. J’attends les 
résultats de l’enquête et prendrai, 
si nécessaire, les mesures qui 
s’imposent pour protéger le 
consommateur. 
 
J’étais au courant de l’enquête 
dont Citibank fait l'objet. La 
direction générale contrôle en 
permanence l’ensemble des 
organismes et des intermédiaires 
de crédit. Elle intervient également 
de manière proactive : une task 
force suit chaque mois la publicité 
relative au crédit. L’année 
dernière, 267 annonces 
publicitaires de promotion du 
crédit ont été évaluées à l’aune 
des dispositions légales et 196 
procès-verbaux d’avertissement 
ainsi que 16 pro justitia ont été 
établis. 
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kredietpromotie nagekeken door de taskforce en getoetst aan de 
wettelijke bepalingen. Dit resulteerde in 196 processen verbaal van 
waarschuwing en 16 pro justitia's.  
 
Tijdens deze legislatuur en ook tijdens de vorige werden tal van 
maatregelen genomen om de overmatige schuldenlast tegen te gaan, 
zoals een belangrijke herziening van de wet op het 
consumentenkrediet, met nieuwe en strenge regels inzake 
kredietreclame, de oprichting van een positieve kredietcentrale, de 
wet op de minnelijke invordering van schulden van de consument en 
de herziening van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling.  
 
Binnen deze commissie werd recent nog een aantal maatregelen 
goedgekeurd in de strijd tegen overmatige schuldenlast, zoals een 
herziening van de regels over het fonds ter bestrijding van overmatige 
schuldenlast en de voorziening van een budget om 150.000 euro voor 
preventie, een betere bescherming van de kostenloze borgtocht en 
een verruiming van de toegang tot de basisbankdienst.  
 
Ondanks het feit dat het aantal achterstallige betalingen in de 
kredietcentrale daalt, blijft de strijd tegen overmatige schuldenlast een 
prioriteit. Dat zal ook een prioriteit moeten blijven in de toekomst.  
 
Het is voor mij onmogelijk om nu al te kunnen zeggen of er 
aanpassingen in de wet nodig zijn. Laten we de vaststellingen van het 
onderzoek afwachten en daaruit afleiden wat de exacte antwoorden 
zijn op de vragen die veel van uw collega’s stellen, namelijk wat er 
precies aan de hand is. We moeten daaruit ook maatschappelijke 
conclusies trekken. Op welke wijze kan daaruit lering worden 
getrokken, niet alleen ten opzichte van die ene bank, maar van de 
bancaire sector in het algemeen? 
 

 
Sous cette législature et la 
précédente, de nombreuses 
mesures ont été prises pour lutter 
contre le surendettement. Cette 
commission a encore approuvé 
quelques nouvelles mesures 
récemment. Bien que le nombre 
d’arriérés de paiements diminue à 
la centrale de crédit, la lutte contre 
le surendettement reste une 
priorité et le restera à l’avenir. 
 
Les résultats de l’enquête 
détermineront si la loi doit être 
adaptée. Les conclusions et les 
mesures à prendre vis-à-vis du 
secteur bancaire ne seront à 
l’ordre du jour que lorsque ces 
résultats seront disponibles. 
 

02.03  Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, heel veel nieuws heb ik niet gehoord. 
 
Ook wij vinden dat overmatige schuldenlast een probleem is. Andere 
collega’s en ikzelf hebben het probleem hier al gesignaleerd, erover 
herhaaldelijk vragen gesteld en zelfs suggesties gedaan. 
 
U kunt uiteraard niet vooruitlopen op de resultaten van het onderzoek. 
Ik deel echter de publieke opinie die vandaag schitterend werd 
verwoord in het commentaarartikel in De Standaard. U bent de 
bevoegde minister, u maakt de wetgeving en u moet de opvolging van 
de wetgeving controleren. Hoe komt het dan dat iemand van uw partij 
meent een meldpunt te moeten oprichten ten aanzien van één bank, 
terwijl wij nu informatie krijgen dat het niet alleen om Citibank gaat, 
maar ook om andere banken. Citibank zou er nog niet eens zo slecht 
uitkomen. Ik herinner mij een onderzoek van Test-Aankoop, u hebt 
dat misschien ook gelezen, waaruit bleek dat Citibank helemaal niet 
behoorde tot de banken die zich schuldig maakten aan oneerlijke 
praktijken. 
 
Ik wil op niets vooruitlopen en we zullen het onderzoek afwachten. Ik 
moet echter zeggen dat ik, samen met zoveel mensen, toch een 
aantal vragen stel. De sp.a heeft een bevoegde minister die de 
wetgeving maakt en heeft een bevoegde minister die de wetgeving 
moet opvolgen en controleren. Uitgerekend die partij moet toegeven 
dat het beleid heeft gefaald aangezien zij het nodig acht om naast de 

02.03 Simonne Creyf (CD&V): Je 
n’ai pas appris grand-chose. Le 
surendettement constitue un 
problème majeur que nous 
dénonçons depuis longtemps. La 
ministre ne peut évidemment pas 
s’exprimer sur l’enquête en cours. 
 
Le quotidien De Standaard fait 
aujourd’hui état d’un fait politique 
marquant. La ministre est 
responsable de la politique. Elle 
légifère et veille au respect de la 
loi. Il est dès lors très singulier 
qu’un membre de son parti ouvre 
un point-contact visant une seule 
banque, alors que cette même 
banque ne figure absolument pas 
en mauvaise position dans une 
enquête de Test-Achats. La 
politique suivie a échoué et le sp.a 
souligne dès lors l’échec de sa 
propre ministre.  
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bevoegde minister nog een meldpunt te moeten oprichten. 
 
Ik moet zeggen dat ik er heel vreemd van opkijk. Dat is natuurlijk het 
politieke spel. Ik vind het echter vreemd dat dit politieke spel het falen 
van de eigen minister beklemtoont. Dat vind ik nog het toppunt van 
heel dit geval. Het is niet de oppositie die dat zegt, maar de eigen 
partij die meent dat de minister heeft gefaald. 
 
Het kon niet mooier worden verwoord dan vandaag in De Standaard: 
“sp.a geeft toe dat ze gefaald heeft als regeringspartij.” 
 
Dit is wat het politieke luik betreft. Uiteraard zullen wij ook kijken naar 
het resultaat van het onderzoek en nagaan of u in dezen hebt gefaald 
en of er andere maatregelen zullen moeten worden genomen. 
 
02.04 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw Creyf, ook al is deze regering bijzonder collegiaal, ik wil er u 
toch op attent maken dat de wet op het consumentenkrediet niet door 
mij werd ingediend, maar door collega Marc Verwilghen. 
 
Ik vind het een goede wet en heb dus geen kritiek op dat vlak. Het is 
echter geen wet die ik heb gemaakt. 
 
Meer nog, u weet ook dat als het op een dag zou gaan om een 
schorsing dan wel een intrekking van een vergunning - dat is een van 
de mogelijke gevolgen van hetgeen wordt vastgesteld door de 
inspectie - dat ook dat de bevoegdheid van collega Verwilghen is en 
dus niet mijn bevoegdheid. 
 
Ik stuur wel de Economische Inspectie aan. Het enige wat ik u kan 
zeggen, is dat die mensen al twee jaar lang keihard werken. Als zij nu, 
omdat de media of het Parlement dat willen - het is immers de taak 
van het Parlement om druk op de ketel te zetten -, halsoverkop een 
dossier moeten afsluiten dat misschien nog niet helemaal af is, heeft 
het veel minder kans om te kunnen leiden tot concrete en betere 
maatregelen. Ik vind dat de Inspectie vooral haar tijd moet nemen om 
een grondig en volledig onderzoek te voeren. 
 
Ik laat mij niet leiden door gemene commentaarstukjes waarin wordt 
gesteld dat wanneer de Inspectie haar werk doet en een dossier 
grondig voorbereidt, dit het falen van een minister betekent. Het zou in 
deze overigens gaan om collega Verwilghen. Zelfs als het over mij 
gaat, wil ik gerust de verantwoordelijkheid op mij nemen en zeggen 
dat de Inspectie fantastisch werk levert, dat altijd heeft gedaan en dat 
in dit geval ook doet. 
 

02.04 Freya Van den Bossche, 
ministre: La loi sur le crédit à la 
consommation, qui est du reste 
une bonne loi, a été élaborée par 
le ministre Verwilghen qui est 
également compétent pour les 
sanctions appliquées aux 
contrevenants. Il est vrai que je 
pilote l’Inspection économique qui 
fournit à mon sens un excellent 
travail. Le Parlement et la presse 
mettent la pression mais ce n’est 
pas une raison pour boucler 
précipitamment une enquête. Il est 
très important que cette enquête 
soit menée à fond et nous ne 
devons pas nous laisser guider 
par des éditoriaux de bas étage. 
L’Inspection fait son travail et tout 
cela n’a rien à voir avec l’échec de 
quelque ministre que ce soit. 
 

02.05  Simonne Creyf (CD&V): Mevrouw de minister, ik denk niet dat 
ik de Inspectie heb aangevallen. Ik heb wel vragen gesteld bij de 
politieke verantwoordelijkheid, onder wie de Inspectie werkt. 
 
Als pas na berichten van een politieke partij - en dan nog wel de 
uwe – blijkt dat er iets verkeerd loopt, en als dan pas een onderzoek 
wordt ingesteld, is dat niet zozeer een gebrek van de Inspectie maar 
dan vind ik dat de politieke verantwoordelijke hierin faalt. 
 

02.05 Simonne Creyf (CD&V): Je 
n’ai jamais pris à partie 
l’Inspection, je m’interroge 
seulement sur le responsable 
politique de ce dossier qui 
commande une enquête sitôt qu’il 
y a une certaine effervescence 
autour de cette banque.  
 

02.06 Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw Creyf, de tweede 
zin van mijn antwoord was dat het onderzoek eind 2004 werd gestart. 
Het onderzoek is een hele tijd aan de gang. 

02.06 Freya Van den Bossche, 
ministre: Je répète que cette 
enquête est en cours depuis plus 
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Er werden al 140 processen-verbaal van verhoren opgesteld, er zijn 
ettelijke processen-verbaal van waarschuwing en pro justitia’s 
opgesteld. 
 
Het dossier moet nog worden vervolledigd. Er zijn echter weinig 
dossiers waarin de Inspectie de afgelopen jaren zoveel manuren heeft 
gestoken als in dit dossier. Ik ben niet gesprongen op iets dat plots 
een mediahype was. De Inspectie is al twee jaar bezig en ik laat haar 
in alle rust haar werk verder doen. 
 

de deux ans et qu’elle n’est pas 
encore terminée. Il est totalement 
inexact que nous ayons attendu 
cette effervescence médiatique.  
 

De voorzitter: Ik heb één opmerking, als dit mij veroorloofd is. 
Persoonlijk betreur ik het een beetje dat door de initiatieven die 
genomen zijn, iedereen weet waarover ik het heb, zelfs elementen uit 
een onderzoek dat lopende is ter tafel worden gelegd met de 
toevoeging dat er zoveel vaststellingen over onheuse praktijken zijn. 
Dat is iets dat tot het geheim van het onderzoek zou moeten behoren. 
Dat is tenminste mijn inschatting. Door deze praktijk wordt er nu net 
uitgelokt. Mevrouw de minister, ik begrijp dat u op parlementaire 
vragen moet antwoorden, maar ook daar is het ene een afgeleide van 
het andere. Ik kan dat alleen maar betreuren.  
 

Le président: Les initiatives qui 
ont été prises ont pour effet de 
dévoiler certains éléments de 
l'instruction. On procède même 
déjà à des constatations qui 
devraient relever du secret de 
l'instruction. 
 

02.07 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter, het 
zal u misschien opgevallen zijn dat ik erover heb gewaakt om niet in 
detail te gaan, om niets anders mee te delen dat het aantal 
processen-verbaal van verhoor dat intussen is afgenomen. Ik heb 
uitgelegd dat ook Citibank zelf daarin wordt gehoord, dat er 
vaststellingen worden gedaan. Ik heb zelfs niet gezegd dat het om 
inbreuken gaat, want zelfs dat wil ik op dit moment nog niet gezegd 
hebben, tenzij het gaat over pro justitia's die reeds zijn overgemaakt 
aan het gerecht. Dan kan ik dat, zoals ik dat tot nu toe in elke zaak 
heb kunnen doen, meedelen.  
 
Meer dan dat heb ik niet gedaan. Mijn zorg is ook de uwe. Ik deel 
absoluut uw bezorgdheid. Er is niets erger dan dat dit onderzoek nu 
gevaar zou lopen vanwege boude en voortijdige uitspraken. Ik deel 
uw bezorgdheid volkomen. Dat is overigens ook de reden waarom ik 
in al die commotie zo rustig mogelijk ben gebleven en ook een aantal 
artikels over mij heen laat gaan, want enkel door te antwoorden kan ik 
immers het onderzoek in gevaar brengen. 
 

02.07 Freya Van den Bossche, 
ministre: J'ai veillé à ne pas violer 
le secret de l'instruction. Je n'ai 
jamais donné de détails. Il serait 
tragique de compromettre deux 
années de travail de l'inspection 
par des déclarations hâtives. 
 

02.08  Simonne Creyf (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
minister, het blijft politiek zeer vreemd. Ik vind het een zeer vreemd 
fenomeen. Zelfs met de verkiezingen in aantocht blijf ik het bijzonder 
vreemd vinden.  
 

02.08 Simonne Creyf (CD&V): Je 
persiste à dire que d'un point de 
vue politique il s'agit en 
l'occurrence d'un étrange 
phénomène. 
 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
Le développement des questions et interpellations se termine à 14.48 heures. 
De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 14.48 uur. 
 
 
  
 




