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1. Achtergrondkennis "Verklaring van de gebruikelijke terminologie“ 

 

Autolening Een lening die bestemd is voor de aankoop van een auto. 
Kredietwaardigheid Door het verzamelen van diverse persoonsgegevens wordt 

getracht na te gaan in hoeverre iemand in staat is schulden 
af te lossen en hoe groot de kans is dat dit zal gebeuren. 
Hoe beter deze beoordeling, hoe beter de 
kredietwaardigheid. Afhankelijk van de rating verandert 
vaak ook de rentevoet. Als je een slechte 
kredietwaardigheid hebt, is het erg moeilijk om een lening 
te verkrijgen. 

Garantie / waarborg De garantie is een zekerheid voor een lening. Als borgsteller 
ga ik ermee akkoord de uitstaande schulden te betalen als 
de kredietnemer ze niet betaalt. Als ik de schuld 
daadwerkelijk moet betalen, kan ik het geld terugvorderen 
van de lener. Of ik daarbij meer succes heb dan de bank is 
de vraag. 

Particulier/privé geld lenen Geld lenen van familie of vrienden - meestal zonder rente te 
betalen. 

Hypotheek Een hypotheek is een bijzondere vorm van onderpand. In 
dit geval wordt een eigendom of een stuk grond als 
onderpand gebruikt. Om voor iedereen duidelijk te maken 
dat dit goed of deze grond als onderpand dient, wordt in 
het kadaster een zogenaamde hypotheek ingeschreven. Het 
kadaster is voor iedereen toegankelijk. 

Hypothecaire lening Een lening bestemd voor de aankoop of bouw van 
onroerend goed of grond met een hypotheek als onderpand 
/waarborg 

Overschrijdingskrediet 
 

Rekening-courantkrediet is waarschijnlijk de meest 
gebruikelijke manier om geld te lenen. De salarisrekening 
dient als kredietrekening. Wanneer de salarisrekening 
wordt afgesloten, wordt door de bankinstelling een 
zogenaamd "kader" vastgesteld. Dit is het bedrag dat 
klanten kunnen "rood staan", d.w.z. lenen. Hiervoor 
worden gewoonlijk kosten en rente in rekening gebracht. 
Deze kosten en rente zijn hoger dan voor een lening. 

Wanbetaling Er is sprake van wanbetaling wanneer de schuld van de 
kredietnemer oninbaar is. Dit betekent dat je niets 
terugkrijgt van de uitstaande schuld. 

Woekeraar In de volksmond: dubieuze personen die geld lenen aan 
debiteuren met een slechte kredietwaardigheid tegen 
buitensporige rentetarieven (woekerrente). Bij niet-betaling 
van schulden worden niet altijd wettelijk voorziene 
invorderingsmethoden gevolgd. 
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Credit cards deelbetaling Als ik met een creditcard betaal, heb ik de mogelijkheid om 
het bedrag in termijnen te betalen. Dit betekent dat ik niet 
de hele creditcardrekening in de volgende maand hoef te 
betalen, maar slechts een minimumaflossing (bv. 10% van 
het totale bedrag). 
De rente die hiervoor wordt aangerekend is gewoonlijk 
hoger dan voor een rekening-courantkrediet. 

Kredietmakelaar Een kredietmakelaar regelt leningen tussen 
bankinstellingen en kredietnemers. Voor zijn werk ontvangt 
hij een provisie van de bankinstelling. De bank wentelt deze 
commissie gewoonlijk af op de lener als onderdeel van de 
leningsovereenkomst. 

Leasing  Het woord "leasing" is Engels en betekent "verhuren". Dit 
heeft echter niets te maken met een huurovereenkomst, 
zoals voor een flat. 
Bij leasing verhuurt de verhuurder een voorwerp (b.v. een 
auto, ...) aan de huurder voor een bepaalde periode. De 
verhuurder kan een aanbetaling bij het begin of een 
eindbetaling bij het einde eisen. Het object behoort toe aan 
de verhuurder. Schade die zich voordoet, moet echter door 
de huurder worden betaald. In de regel kan de huurder zich 
niet voortijdig uit het contract terugtrekken (of alleen door 
middel van een dwangsom). 

Snelkrediet online Een lening die via het internet wordt afgesloten. Nadat de 
persoonlijke gegevens zijn ingevoerd, wordt op de 
achtergrond een kredietcontrole uitgevoerd. Als de 
kredietwaardigheid voldoet aan de eisen van de bank, 
wordt de lening toegekend en wordt het geld binnen enkele 
minuten uitbetaald. 

Pandjeshuis, ook lommerd 
genoemd. 

Bij een pandjeshuis kan ik voor korte tijd geld lenen tegen 
een borg, een pand ( juwelen, auto, kostbaarheden, ...). Ik 
krijg er een bonnetje van het pandjeshuis voor terug. Het 
bedrag is altijd lager dan de waarde van het onderpand. Op 
de vastgestelde aflossingsdatum moet ik de volledige schuld 
(inclusief kosten en rente) betalen om mijn pand terug te 
krijgen. Als dat niet mogelijk is, heb ik de mogelijkheid om 
te verlengen. Maar ik moet de rente en kosten betalen. Een 
nieuw pandbiljet zal daarna worden afgegeven. Als ik niet 
kan betalen, krijg ik een maand respijt. Als ik niet meer kan 
betalen, wordt mijn borg verkocht. Als er na aftrek van de 
kosten van de pandjesbaas iets overblijft van de verkoop, 
ontvang ik dit geld. 

Privékrediet Persoonlijke lening Een lening die bestemd is voor 
consumenten. Het doel van het gebruik is niet 
gespecificeerd. 
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Aankoop op afbetaling De aankoop op afbetaling is een krediet voor goederen. Ik 
koop een bepaald goed en ontvang het onmiddellijk. Ik 
betaal de koopprijs echter in afzonderlijke termijnen. 
Hiervoor wordt rente in rekening gebracht (net als voor 
andere kredieten). Totdat de laatste termijn is betaald, 
blijven de goederen eigendom van de verkoper. De koop op 
afbetaling kan rechtstreeks met de verkoper worden 
gesloten. De laatste jaren werken veel verkopers echter 
rechtstreeks met een bankinstelling. Zij handelen bijna als 
een kredietmakelaar (maar zonder commissie). Hun 
voordeel is dat zij de koopprijs van de bank ontvangen. Het 
risico dat een lening niet wordt afgelost, wordt gedragen 
door de bank. 

Zekerheden/onderpand Om krediettransacties veilig te stellen, worden zij als 
onderpand gebruikt. Als de lening niet of slechts 
gedeeltelijk wordt terugbetaald, wordt dit onderpand 
gebruikt. Als het om materiële zaken gaat (land, huizen, 
goudstaven, ...), worden ze verkocht. Als er geld overblijft 
nadat de schuld is betaald, krijgt de eigenaar van het 
onderpand dit. Als het om een persoonlijke 
aansprakelijkheid gaat (bv. borgstelling), wordt deze 
persoon verzocht de uitstaande schuld te betalen. 

Rente Rente is de vergoeding die ik moet betalen voor geleend 
geld. 

Bijvoorbeeld, ik leen 2.000 euro aan 5% gedurende 120 
dagen.  

De rente wordt berekend volgens de formule voor de 
dagrente: 

Z = K * P * T / 100 * 360 

"Z" staat voor de rente, "P" voor het rentepercentage, "K" 
voor het geleende bedrag en "T" voor het aantal dagen. 

Een bankjaar heeft 360 dagen. 

Dus als ik 2.000 euro leen voor 120 dagen tegen een 
rentevoet van 5 procent, is de berekening als volgt: 

Z = 2.000 * 5 * 120 / 100 * 360 = 33,33 euro. Dit betekent 
dat ik 33,33 euro aan rente moet betalen. 

Samengestelde rente De verschuldigde rente wordt bij het kapitaal opgeteld. Als 
gevolg daarvan moet ik dan ook rente betalen voor deze 
rente. Dit wordt samengestelde interest genoemd. 


