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INLEIDING 
 

1. Deze masterproef behandelt ‘het verzakingsrecht als beschermingstechniek in het 

consumentenrecht’. 

 

Het verzakingsrecht is een recht dat aan de consument toekomt om binnen een bepaalde termijn af te 

zien van een overeenkomst die hij gesloten heeft. Het is een instrument dat moet verzekeren dat de 

toestemming die gegeven wordt bij het sluiten van de overeenkomst een geïnformeerde en doordachte 

toestemming is. De wetgever voorziet in een verzakingsrecht in de gevallen waarin hij veronderstelt 

dat de materiële contractvrijheid en daarmee de economische zelfbeschikking niet gegarandeerd is. 

Het verzakingsrecht is erop gericht om te verzekeren dat alleen die overeenkomsten tot stand komen 

en bindend zijn na een weloverwogen en vrije wilsbeschikking. Er zijn twee grote categorieën waarin 

het toekennen van een verzakingsrecht nuttig kan zijn, enerzijds in het geval van een psychologisch 

tekort en anderzijds in het geval van een informatietekort. In het eerste geval hebben we te maken met 

het gebruik van agressieve verkooptechnieken vanwege de verkoper waardoor de consument onder 

druk gezet wordt om een overeenkomst te sluiten. Hier kan er bijvoorbeeld verwezen worden naar de 

overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming van de verkoper. In het andere geval 

beschikt de consument niet over voldoende informatie om een geïnformeerde en doordachte beslissing 

te nemen, bijvoorbeeld bij een verkoop op afstand, de consument kan vóór de sluiting van de 

overeenkomst het product niet daadwerkelijk zien. Om het kort te zeggen, het verzakingsrecht is een 

techniek ter bescherming van de consument. 

 

2. Onderzocht zal worden of deze techniek ter bescherming van de consument doeltreffend is. Wordt 

de consument ook effectief beschermd? Of gaat het enkel om een theoretisch recht? Is het ook 

noodzakelijk dat de consument beschermd wordt? Hierop wordt een antwoord gegeven in het tweede 

deel. Om dit te kunnen bereiken is het nodig om eerst te bekijken hoe het Belgisch recht voorziet in 

een verzakingsrecht, aansluitend hieraan bekijken we ook het Europees recht. Dit komt aan bod in het 

eerste deel. 

 

3. Voor we verder gaan eerst nog een opmerking betreffende de terminologie. In de literatuur worden 

verschillende termen gebruikt om het recht van de consument aan te duiden waarbij hij gedurende een 

bepaalde termijn aan een overeenkomst kan verzaken. Hierbij worden termen gehanteerd gaande van ‘ 

de afkoelingsperiode’, ‘het wettelijk uitstaprecht’, ‘afstand doen van’, tot het gebruik van de termen 

‘herroepingsrecht’, ‘bedenktermijn’, ‘opzeggingsrecht’ en ‘verzakingsrecht’. In het Frans duiken de 

termen ‘droit de rétractation’, ‘droit de repentir’ en ‘droit de renonciation’ op. In deze masterproef 
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wordt de term ‘verzakingsrecht’ gehanteerd, maar we zijn aangewezen op de door de wetgever 

gebruikte terminologie wanneer we naar de wettelijke bepalingen verwijzen. 
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DEEL 1 : OVERZICHT CONSUMENTENRECHT 

 

4. Men vindt het verzakingsrecht in verschillende wetgevingen terug. Momenteel wordt dit 

verzakingsrecht niet eenvormig geregeld. In eerste instantie verschilt de terminologie (zoals hierbover 

reeds opgemerkt). Daarnaast variëren ook de voorwaarden voor de uitoefening van dit recht: termijn, 

vormvereisten,…  

 

5. Volgens de wet beschikt de consument in volgende gevallen over een verzakingsrecht: 

- Overeenkomsten op afstand (art. 78 e.v. WHPC en de WHPVB) 

- Overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op financiële diensten (art. 83bis e.v. 

WHPC) 

- Overeenkomsten gesloten buiten de onderneming van de verkoper (art. 86 e.v. WHPC) 

- Overeenkomsten betreffende consumentenkrediet (WCK) 

- Verzekeringsovereenkomsten (WLVO) 

- Timesharingovereenkomsten (Timesharingwet) 

- Overeenkomsten met huwelijksbureaus (Wet op de huwelijksbureaus) 

 

6. Hierna wordt er besproken wanneer de consument over een verzakingsrecht beschikt, welke de te 

respecteren termijn is, wat er al dan niet mag gebeuren tijdens de verzakingstermijn en wat de 

gevolgen bij uitoefening van het verzakingsrecht zijn. Hoofdstuk 1 behandelt de overeenkomsten op 

afstand in het algemeen en de overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op financiële 

diensten. Hoofdstuk 2 geeft meer uitleg over het verzakingsrecht bij overeenkomsten gesloten buiten 

de onderneming van de verkoper. Hoofdstuk 3 betreft de overeenkomsten betreffende 

consumentenkrediet, hoofdstuk 4 de verzekeringsovereenkomsten en hoofdstuk 5 de 

timesharingovereenkomsten. We eindigen met hoofdstuk 6 waarin de overeenkomsten met 

huwelijksbureaus behandeld worden.  

 

Hoofdstuk 1 : Overeenkomsten op afstand 
 

Afdeling 1. Begrip 
 

7. Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst gesloten tussen een verkoper en een consument 

betreffende producten en diensten, gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd 

systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 

één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf 

(art. 77 §1,1° WHPC).  
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8. De wetgever heeft de consument willen beschermen wanneer hij een overeenkomst sluit zonder dat 

hij en de verkoper voorafgaand en bij het sluiten van de overeenkomst zich in elkaars fysieke 

aanwezigheid bevinden. Inzake overeenkomsten op afstand zijn er verschillende regelen voorhanden. 

Ten eerste de algemene regeling die geldt voor overeenkomsten op afstand gesloten tussen een 

verkoper en een consument.1 Ten tweede de bijzondere regeling van toepassing op overeenkomsten op 

afstand betreffende financiële diensten.2 Ten slotte de regeling uitgewerkt wanneer een cliënt een 

overeenkomst op afstand sluit met een beoefenaar van een vrij beroep.3 

 

 §1. De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en  

 bescherming van de consument4 

 

9. Opdat een overeenkomst onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, is het vereist dat het in 

de eerste plaats gaat om een overeenkomst tussen een verkoper in de zin van art. 1,6° WHPC en een 

consument in de zin van art. 1,7° WHPC. Daarnaast gelden deze bepalingen voor producten in de zin 

van art. 1,1° WHPC en voor diensten in de zin van art. 1,2° WHPC. De verkoop op afstand van een 

onroerend goed of de verkoop op afstand van een onlichamelijk goed vallen niet onder het 

toepassingsgebied. Het regime dat geldt voor producten verschilt op verschillende punten van het 

regime voor diensten.5 Er dient nog opgemerkt te worden dat wat de diensten betreft er een 

onderscheid dient gemaakt te worden tussen financiële diensten en andere diensten. Voor financiële 

diensten geldt er een bijzondere regeling. Volgens artikel 77 §1,4° WHPC is een financiële dienst 

iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele 

pensioenen, beleggingen en betalingen.Vervolgens vinden deze bepalingen slechts toepassing wanneer 

de overeenkomst gesloten wordt in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor 

verkoop of dienstverlening op afstand. Een georganiseerd systeem verlangt een zekere systematiek of 

regelmaat bij het gebruik van communicatietechnieken op afstand. Hierdoor wordt de occasionele 

verkoop op afstand, die niet plaatsvindt in het raam van het systeem voor verkoop afstand, 

uitgesloten.6 Tot slot is het vereist dat tot en met de sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik 

gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand. Een techniek voor communicatie op 

afstand wordt omschreven als elk middel dat zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van verkoper 

                                                 
1 Infra p. 6. 
2 Infra p. 19. 
3 Infra p. 30. 
4 BS 29 augustus 1991, erratum BS 10 oktober 1991. 
5 Dit is onder meer het geval bij de berekening van de verzakingstermijn. Infra p. 7. 
6 Bijvoorbeeld : een consument ziet een product op een louter informatieve site van een verkoper dat hij 
interessant vindt. Indien men dit product wenst aan te schaffen, zal men zich naar de winkel van de verkoper 
moeten begeven. In dit geval is de consument slecht te been en komt hij met de verkoper via mail overeen dat 
het product bij de consument aan huis geleverd zal worden. Het gaat hier over een occasionele verkoop op 
afstand, de verkoper verkoopt immers eenmalig op afstand. 
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en consument kan gebruikt worden voor de sluiting van overeenkomsten tussen deze partijen (art. 77 

§1,2° WHPC).7 Beide partijen bevinden zich op geen enkel moment in elkaars fysieke aanwezigheid 

voorafgaand aan de sluiting, noch bij de sluiting van de overeenkomst. Wat er na de sluiting gebeurt, 

is irrelevant. Met betrekking tot overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten bepaalt 

artikel 83bis WHPC dat, indien het gaat over een financiële dienst die een initiëel akkoord omvat 

gevolgd door opeenvolgende verrichtingen of een reeks in de tijd gespreide aparte verrichtingen van 

dezelfde aard, de regelen inzake overeenkomsten op afstand enkel van toepassing zijn op het initiële 

akkoord.8  

Er geldt een partiële uitzondering op deze regeling, bij KB van 18 november 2002 werd in een 

beperkte uitzondering voorzien voor sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten 

van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding.9  

 

10. De bepalingen inzake overeenkomsten op afstand zijn van dwingend recht.10 Elk beding waarbij de 

consument zou verzaken aan het voordeel van de rechten die hem door de wet worden toegekend, 

dient voor niet geschreven te worden gehouden (art. 83decies §2 WHPC).11 

 

 §2. Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen 

 

11. Een overeenkomst op afstand is elke overeenkomst tussen een titularis van een vrij beroep en een 

cliënt inzake goederen of diensten die gesloten wordt in het kader van een door de titularis van een vrij 

beroep georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze 

overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op 

                                                 
7 Volgende technieken kunnen beschouwd worden als technieken voor communicatie op afstand : telefoon, fax, 
post, e-mail, internet, televisie, sms,… 
8 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  240-247; H. SWENNEN, “Bepaalde handelspraktijken” in J. STUYCK en P. WYTINCK 
(eds.), De nieuwe wet handelspraktijken : wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, Brussel, Story-Scientia, 1992, 97-98; E. TERRYN, “Artikel 77 
WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
9 KB van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het 
verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het 
toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument,  BS 3 december 2002. 
10 Dit is de mening van de meerderheid van de rechtsleer, als belangrijkste argument wordt aangehaald dat de 
bepalingen inzake overeenkomsten op afstand in hoofdzaak private belangen beschermen, met name deze van de 
consument. Het lijkt daarom dan ook niet aangewezen dat ook de verkoper de nietigheid zou kunnen inroepen 
van rechtsregels uitgevaardigd ter bescherming van de consument. 
11 Zie hierover : E. TERRYN, “Artikel 82 §3 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. (m.b.t. het oude artikel); E. 
TERRYN, “Artikel 83decies §2 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl.; E. TERRYN, Bedenktijden in het 
consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 295-296. 
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afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf (art. 2,6° WHPVB12). Omdat deze definitie 

gelijkend is met deze in artikel 77 WHPC, wordt er hier enkel ingegaan op enkele begrippen die 

specifiek zijn bij de overeenkomst op afstand inzake vrije beroepen, met name de begrippen ‘vrij 

beroep’ en ‘cliënt’. Een vrij beroep is elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of 

levering van goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals 

bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister en die niet wordt bedoeld in de wet van 

14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

met uitsluiting van de landbouwbedrijvigheden en de veeteelt (art. 2,1° WHPVB).13 Deze wet is niet 

automatisch van toepassing op elke titularis van een vrij beroep, voor zover een titularis van een vrij 

beroep een verkoper is in de zin van artikel 1,6° WHPC is hij niet onderworpen aan de WHPVB maar 

wel aan de WHPC.14 Ingeval een vrij beroep wordt uitgeoefend in het kader van een rechtspersoon, 

zonder dat deze rechtspersoon titularis is van een vrij beroep, is de rechtspersoon eveneens gebonden 

door de bepalingen van deze wet (art. 3 WHPVB).15  

Een cliënt is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn 

beroepsactiviteit vallen (art. 2,2° WHPVB). 

 

Afdeling 2. Belgisch recht en het Europese kader 
 

 §1. Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten 

 

12. De regeling, zoals ze nu van toepassing is, is het gevolg van de omzetting van Richtlijn 97/7/EG 

betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten16. Richtlijn 

97/7/EG gaat uit van het principe van minimale harmonisatie. De lidstaten mogen strengere 

bepalingen, dit zijn bepalingen die de consument een grotere bescherming bieden, opnemen in hun 

nationale wetgeving, voor zover deze verenigbaar zijn met het EG-verdrag (art. 14 Richtlijn 97/7/EG). 

 

De consument had ook voor de omzetting van Richtlijn 97/7/EG een verzakingsrecht bij de verkoop 

op afstand van producten. Hoofdstuk VI, afdeling 9 van de WHPC regelde de verkoop op afstand. 

Deze regeling werd bij Wet van 25 mei 199917 vervangen, waarbij Richtlijn 97/7/EG in het Belgisch 

recht werd omgezet. De basisprincipes van de vroegere regeling bleven grotendeels behouden, zodat 

                                                 
12 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en 
de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, BS 20 november 2002. 
13 Bijvoorbeeld : advocaten, architecten, artsen, revisoren, tandartsen, burgerlijk ingenieurs,… 
14 Bijvoorbeeld : een apotheker. 
15 F. DEBUSSERÉ, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002, 517-518; R. STEENNOT 
en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007,  
475-479. 
16 Pb.L. 4 juni 1997, afl. 144, 19-27. 
17 Wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, BS 23 juni 1999. 
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bepaalde rechtspraak met betrekking tot de vroegere artikelen relevant blijft. Richtlijn 97/7/EG werd 

in twee wetten omgezet : de WHPC en de WHPVB. Omdat de bepalingen van de WHPVB 

grotendeels gelijklopen met deze in de WHPC, zal de WHPVB niet in detail behandeld worden. Er zal 

enkel aandacht besteedt worden aan de verschilpunten.18 

 

13. De bescherming van de consument gebeurt door middel van twee instrumenten, met name de 

informatieverplichting en het verzakingsrecht. Dezelfde technieken worden gebruikt bij de 

bescherming van de consument die op afstand financiële diensten verwerft.  

 

  A. Het verzakingsrecht 

 

   1. Termijn 

 

14. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste zeven 

werkdagen waarbinnen hij aan de overeenkomst kan verzaken (art. 80 WHPC).19 De wetgever spreekt 

over een termijn van ‘ten minste’ zeven werkdagen, wat inhoudt dat contractueel enkel in een langere 

verzakingstermijn kan voorzien worden. Met ‘werkdagen’ worden alle kalenderdagen met uitsluiting 

van zondagen en wettelijke feestdagen bedoeld. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een 

zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag (art. 1,9° WHPC). De consument 

kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. Het is een 

discretionaire bevoegdheid die de consument naar goeddunken kan uitoefenen. 

 

15. Met betrekking tot het ingaan van de verzakingstermijn wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

producten en diensten. De termijn gaat voor producten in vanaf de dag na de levering van de 

producten aan de consument, wanneer aan de informatieverplichting van artikel 79 §1 WHPC voldaan 

werd. Wat de diensten betreft, gaat de termijn in de dag na het sluiten van de overeenkomst of vanaf 

de dag waarop de verkoper aan zijn informatieverplichting op grond van artikel 79 §1 WHPC heeft 

voldaan (met een maximumtermijn van drie maanden vanaf de dag na het afsluiten van de 

overeenkomst) (art. 80 §1 WHPC). De verkoper dient de consument op de hoogte te brengen van de 

aanwezigheid of afwezigheid van een verzakingsrecht. Dit dient volgens de wet te gebeuren door het 

opnemen van een beding in de overeenkomst, waarbij bijzondere vormvoorwaarden gerespecteerd 

moeten worden. Het beding moet in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste 

bladzijde vermeld worden (art. 79 §1,2°-3° WHPC).20 Het is niet onwaarschijnlijk dat deze formele 

                                                 
18 Infra p. 30. 
19 N. CELIE, “De spelregels bij verkoop vie internet”, De Venn. 2006, 6-7. 
20 Met betrekking tot het verzakingsrecht: “De consument moet schriftelijk of op duurzame drager, te zijner 
beschikking staand en voor hem toegankelijk, volgende informatie ontvangen :  
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voorwaarden in de rechtspraak strikt geïnterpreteerd zullen worden, gelet op de rechtspraak met 

betrekking tot gelijkaardige vormvereisten vervat in de WCK.21 Nogthans lijkt een te formalistische 

interpretatie volgens STEENNOT niet aangewezen. In een virtuele omgeving kan dit bovendien tot 

problemen leiden wanneer de bevestiging van de informatie langs elektronische weg gebeurt. Een 

meer functionele benadering kan ertoe leiden dat ook in een virtuele omgeving gemakkelijker voldaan 

kan worden aan de vereisten die door de wet gesteld worden. In een virtuele omgeving zou een 

vermelding die onmiddellijk in het oog springt moeten volstaan.22 

 

16. De consument heeft ook het recht om aan de overeenkomst te verzaken vóór het ingaan van de 

verzakingstermijn, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk in de wet bepaald. Dit volgt uit de ratio legis. Bij 

een verkoop van producten laat dit de consument ook toe eventuele kosten voor terugzending te 

vermijden.23  

 

17. Van belang om te vermelden is de specifieke sanctie die toegepast wordt wanneer het 

verzakingsbeding, zoals bedoeld in artikel 79 §1,2° WHPC, niet wordt opgenomen in de 

overeenkomst. In dat geval wordt de verkoop gelijkgesteld met een afgedwongen aankoop. Het 

product of de dienst wordt geacht geleverd te zijn aan de consument zonder voorafgaande vraag 

zijnerzijds. Dit leidt ertoe dat de consument er niet toe gehouden is de prijs te betalen of het product 

(of de dienst) terug te geven (art. 79 §1,2° in fine WHPC).24 In de rechtsleer wordt het betwist of deze 

sanctie ook toepassing vindt wanneer het beding wel opgenomen wordt in de overeenkomst, maar de 

vormvoorwaarden werden niet gerespecteerd. CORNELIS en GOETHALS stellen dat indien het 

beding niet volledig in overeenstemming is met de voorschriften, de consument het product of de 

                                                                                                                                                         
2° in voorkomend geval, de voorwaarden en de uitoefeningswijze van het verzakingsrecht, evenals het volgende 
beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: « De consument heeft het 
recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder 
opgave van een motief binnen … werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het 
sluiten van de dienstenovereenkomst. » 
3° bij ontstentenis van verzakingsrecht, in de veronderstellingen voorzien in artikel 80, §4, het volgende beding, 
in vetgedrukte letters en in een kader los van van de tekst op de eerste bladzijde: « De consument beschikt niet 
over het recht om van de aankoop af te zien. »” (art. 79 §1,2°-3° WHPC). 
21 Zie hierover : R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 
Antwerpen, Intersentia, 2007,  355-356. 
22 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  253; R. STEENNOT, “De betutteling van de consument” (noot onder Vred. Brugge 19 
november 2001), AJT 2001-02, 927. 
23 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
202; E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
24 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
200-201. 
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dienst mag bewaren, zonder ervoor te moeten betalen.25 BIQUET-MATHIEU en DECHARNEUX zijn 

daarentegen tegen de toepassing van de sanctie van de afgedwongen aankoop en zijn van oordeel dat 

een schending van de vormvoorwaarden slechts tot een verlenging van de verzakingstermijn tot drie 

maanden leidt.26 Ook STUYCK en TERRYN zijn deze mening toegedaan. Volgens STUYCK laat de 

tekst van de wet dergelijke conclusie niet toe. De wet stelt immers ‘bij onstentenis van dit laatste 

beding’.27 

 

18. Indien de verkoper de informatieverplichtingen van artikel 79 §1 WHPC niet heeft nageleefd, 

wordt de verzakingstermijn verlengd naar drie maanden (art. 80 §2 WHPC). Deze termijn gaat in, voor 

producten de dag na de levering van het product, voor diensten de dag na het sluiten van de 

overeenkomst. Voor producten dient opgemerkt te worden dat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat bij 

producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, de verzakingstermijn begint te 

lopen de dag na de eerste levering. Deze bepaling geldt volgens TERRYN zowel voor de gewone 

verzakingstermijn als voor de verlengde verzakingstermijn.28  

Indien de verkoper binnen deze termijn toch nog aan zijn informatieverplichting uit artikel 79 §1 

WHPC voldoet, dan wordt de termijn weer op zeven werkdagen gebracht. Deze termijn loopt dan 

vanaf de dag na de ontvangst van de inlichtingen. Dit geldt zowel voor producten als voor diensten. 

Op deze regeling bestaat één uitzondering. Heeft de verkoper nagelaten binnen de termijnen bepaald in 

artikel 79 §2 WHPC29 melding te maken van de aanwezigheid van het verzakingsrecht, dan kan dit 

evenwel niet meer rechtgezet worden. Ook al wordt deze informatie nog meegedeeld binnen de 

verlengde termijn, de sanctie van de afgedwongen aankoop blijft van toepassing (art. 79 §1,2° 

WHPC). 

 

Volgens TERRYN is de verlenging van de verzakingstermijn in principe enkel mogelijk wanneer de 

consument reeds over een verzakingstermijn beschikte.30 Dit leidt ertoe dat de consument wel over een 

                                                 
25 L. CORNELIS en P. GOETHALS, “Contractuele aspecten van e-commerce” in L. CORNELIS, P. 
GOETHALS, S. DE KEYSER e.a. (eds.), Tendensen in het bedrijfsrecht. De elektronische handel, Brussel-
Antwerpen, Bruylant-Kluwer, 1999, 16. 
26 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
201. 
27 J. STUYCK, “Handelspraktijken” in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer-Story, 2003, 
433; E. TERRYN, “Artikel 79 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
28 Hoewel deze bepaling werd opgenomen in §2 van artikel 80 WHPC, wordt er duidelijk over 
verzakingstermijnen gesproken.  
E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
29 Voor producten, ten laatste bij de levering aan de consument; voor diensten, vóór de uitvoering van de 
overeenkomst en wanneer de uitvoering begonnen is tijdens de verzakingstermijn, vóór het verlopen van deze 
termijn. 
30 Deze interpretatie steunt op de aanhef van artikel 80 §4 WHPC, “De consument kan het in §§1 en 2 bedoelde 
verzakingsrecht niet uitoefenen (…)”. 
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verzakingsrecht beschikt indien de verkoper bij de tekoopaanbieding de consument niet heeft ingelicht 

over de afwezigheid van een verzakingsrecht, maar niet wanneer de verkoper bij de bevestiging van de 

informatie heeft nagelaten de consument op de hoogte te brengen van de afwezigheid van een 

verzakingsrecht. Het valt te betwijfelen of  het de bedoeling van de wetgever is geweest om geen 

specifieke sanctie te verbinden aan het niet vermelden van de afwezigheid van een verzakingsrecht in 

de informatiebevestiging (gelet op het belang dat gehecht wordt aan de vermelding van de afwezigheid 

van een verzakingsrecht (art. 79 §1,3° WHPC) ). De interpretatie van TERRYN is wel in 

overeenstemming met de letter van de wet.31 

 

   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

19. Er werden geen vormvereisten opgenomen in de WHPC wanneer de consument van zijn 

verzakingsrecht gebruik wenst te maken.32 De consument kan dus zijn verzakingsrecht bij toepassing 

van de wet op gelijk welke wijze uitoefenen; per aangetekende brief, gewone brief, fax, e-mail, 

telefoon,… In principe kan de verzaking zelfs mondeling gebeuren. De consument moet er echter wel 

rekening mee houden dat hij het bewijs zal moeten leveren van de kennisgeving aan de verkoper van 

het feit dat hij aan de overeenkomst wenst te verzaken. Bepaalde communicatiemethoden laten slechts 

weinig sporen na en het gebruik kan leiden tot bewijsproblemen bij een eventuele betwisting. Om die 

reden verdient een aangetekend schrijven dan ook de voorkeur.33 

 

20. Volgens artikel 79 §1,2° WHPC moet de verkoper de consument inlichten over de voorwaarden en 

de uitoefeningswijze van het verzakingsrecht. De vraag is gerezen of de verkoper een bepaalde vorm 

kan eisen voor de uitoefening van dit verzakingsrecht. Volgens BIQUET-MATHIEU en 

DECHARNEUX volgt uit het feit dat noch Richtlijn 97/7/EG noch de WHPC vormvereisten 

opleggen34 de verkoper een uitoefening van het verzakingsrecht op een wijze die niet overeenstemt 

met de modaliteiten opgenomen in de overeenkomst, niet naast zich neer mag leggen. Het omgekeerde 

                                                                                                                                                         
E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
31 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  266-267. 
32 In bepaalde andere wetgeving wordt daarentegen wel voorzien op welke manier het verzakingsrecht 
uitgeoefend dient te worden. Artikel 89 WHPC vraagt een ter post aangetekende brief (verkoop buiten de 
onderneming van de verkoper). Ook artikel 18 §3 WCK vraagt een ter post aangetekende brief 
(consumentenkrediet). 
33 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  267; E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
34 Opmerking : de Richtlijn schrijft geen vormvereisten voor, maar dit belet de lidstaten niet om wel 
vormvereisten op te leggen bij de uitoefening van het verzakingsrecht. Het gaat hier immers om een Richtlijn die 
uitgaat van het principe van minimale harmonisatie. 
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zou afbreuk doen aan één van de rechten die de wet aan de consument toekent, met name het recht om 

op het even welke wijze aan de overeenkomst te verzaken.35 

 

21. Er bestaat geen uitsluitsel over de naleving van de verzakingstermijn door de consument. Artikel 

80 §2 WHPC bepaalt enkel dat “het voldoende is dat de consument zijn verzaking ter kennis brengt 

vóór het einde ervan”. Het ‘ter kennis brengen’ kan zowel op het verzenden van de kennisgeving 

binnen de termijn als op het ontvangen van de kennisgeving door de verkoper vóór het einde van de 

termijn wijzen. STEENNOT is van oordeel dat de consument tijdig verzaakt aan de overeenkomst 

wanneer hij binnen de verzakingstermijn zijn verzaking verzendt. Een andere oplossing leidt tot 

reductie van de termijn, wat niet de bedoeling van de wetgever geweest kan zijn.36 De verzendregel 

verzoent immers het best het oogmerk van consumentenbescherming enerzijds en het streven naar 

rechtszekerheid en een evenwicht tussen de belangen van de consument en de verkoper anderzijds. 

 

   3. Gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht 

 

22. De consument hoeft de uitoefening van zijn verzakingsrecht niet te motiveren, daarnaast doet de 

uitoefening van het verzakingsrecht restitutieverplichtingen ontstaan. De verkoper moet alle door de 

consument gestorte bedragen terugbetalen, ten laatste binnen dertig dagen die volgen op de verzaking 

(art. 80 §3 WHPC). Noch in de WHPC, noch in de Richtlijn wordt uitdrukkelijk het tijdstip waarop 

deze termijn begint te lopen bepaald. Volgens STRAETMANS is het logisch dat deze termijn begint te 

lopen op het ogenblik waarop de verkoper de kennisgeving ontvangt.37   

Aan de consument kunnen enkel de terugverzendingskosten worden aangerekend (art. 80 §1 

WHPC)38, behalve wanneer de verkoper bepaalde van zijn verplichtingen, zoals bepaald in artikel 81 

§3 WHPC, niet is nagekomen.39 Dit is het geval wanneer het geleverde product of de verstrekte dienst 

niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod, alsook wanneer de verkoper zijn 

informatieverplichtingen niet heeft vervuld zoals bedoeld in de artikelen 78 en 79 §1 WHPC. Indien er 

                                                 
35 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
207. 
In die zin ook : R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 
Antwerpen, Intersentia, 2007,  268. 
36 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  267. 
In die zin ook : J. STUYCK, “Handelspraktijken” in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Mechelen, Kluwer-
Story, 2003, 436; E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
37 G. STRAETMANS, “Europese regelgeving inzake verkoop op afstand: een stand van zaken”, SEW 2000, 319. 
38 Men kan dus geen administratieve of afhandelingskosten vragen aan de consument. Men kan wel bijvoorbeeld 
de prijs van het pakje en de frankering aanrekenen. 
39 H. SWENNEN, “Bepaalde handelspraktijken” in J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe wet 
handelspraktijken : wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
de consument, Brussel, Story-Scientia, 1992, 99. 
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in de overeenkomst een beding werd opgenomen waarin bepaald wordt dat er aan de verkoper een 

vergoeding wordt toegekend louter omdat de consument zijn verzakingsrecht uitoefent, dan is dit 

beding nietig.40 Volgens TERRYN dient een vergoeding wegens waardevermindering of tenietgaan op 

basis van artikel 81 §1 WHPC niet uitgesloten worden.41 

 

23. De consument moet het geleverde product terugzenden wanneer hij gebruik maakt van zijn 

verzakingsrecht. De wet bepaalt niet binnen welke termijn dit dient te gebeuren. De consument moet 

dit doen binnen een redelijke termijn na de uitoefening van het verzakingsrecht, dit is niet 

noodzakelijk vóór het einde van de verzakingstermijn.42 Daarnaast bepaalt de wet ook niet op welke 

wijze de consument de producten moet terugzenden. Artikel 79 §1,2° WHPC legt aan de verkoper de 

verplichting op om informatie te geven over de voorwaarden en de uitoefeningswijze van het 

verzakingsrecht. De vraag is gerezen of de verkoper kan eisen dat de producten per aangetekend 

schrijven of per koerier worden teruggestuurd. Dit brengt bijkomende kosten mee voor de consument. 

Volgens TERRYN is het mogelijk om te vragen dat de producten op dergelijke wijze teruggezonden 

worden indien de kosten in verhouding staan tot de waarde van de betrokken goederen. In het 

omgekeerde geval kan zo’n verplichting een belemmerend effect hebben op het uitoefenen van het 

verzakingsrecht en zou zo’n voorwaarde hetzelfde effect hebben als het betalen van een boete bij 

uitoefening van het verzakingsrecht, dit lijkt volgens haar strijdig met artikel 80 §1 WHPC.43 

 

24. De consument kan ook verzaken aan de kredietovereenkomst, aangegaan ter financiering van een 

product of dienst verkocht op afstand. Hiervoor moet er aan twee voorwaarden voldaan zijn (art. 81 § 

4 WHPC). Ten eerste werd de kredietovereenkomst gesloten met de verkoper of verstrekt door een 

derde, in het laatste geval moet er een akkoord bestaan tussen de verkoper en die derde, dat tot doel 

heeft de financiering van de verkoop te verzekeren. Ten tweede moet de verzaking aan de 

kredietovereenkomst gebeuren binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 80 

WHPC, dit is binnen de termijnen en modaliteiten die gelden voor de verzaking aan de gefinancierde 

overeenkomst.44 

 

                                                 
40 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
41 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 430. 
42 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
209; R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 268-269. 
43 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC”, in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
44 Zie ook de wet consumentenkrediet. Infra p. 46. 
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Kredietovereenkomsten die onder de toepassing vallen van artikel 81 §4 WHPC, vallen niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 83sexies WHPC (verzakingsrecht bij overeenkomsten op afstand 

betreffende financiële diensten). Dit volgt uit Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand 

van financiële diensten. Deze Richtlijn bepaalt dat het verzakingsrecht niet geldt voor 

kredietovereenkomsten waaraan verzaakt wordt bij toepassing van artikel 6, vierde lid van Richtlijn 

97/7/EG betreffende de verkoop op afstand (in Belgisch recht omgezet in artikel 81 §4 WHPC).45 

 

   4. Verbod om vóór het einde van de verzakingstermijn betaling of een 

   voorschot te eisen 

 

25. Tijdens de verzakingstermijn kan van de consument geen enkel voorschot of betaling geeïst 

worden (art. 80 §3 WHPC)46, op die manier kan hij volledig genieten van zijn verzakingsrecht. In 

principe hebben we hier te maken met tegenstrijdige belangen van de verkoper en de consument 

waarbij de wetgever zijn steun gegeven heeft aan de consument. Enerzijds vrezen de verkopers dat 

bepaalde consumenten een bestelling zullen plaatsen onder een valse identiteit of zonder de intentie 

om de prijs te betalen en willen daarom reeds betaald worden op het ogenblik van de bestelling of 

levering, anderzijds vrezen de consumenten dat het betaalde goed niet geleverd zal worden of indien 

de consument reeds betaald heeft, zal hij minder snel zijn recht uitoefenen wanneer hij niet over 

voldoende garanties beschikt dat hij de betaalde sommen snel zal terugzien.47 

Het is van belang om na te gaan wat de draagwijdte van dit verbod is. Volgens rechtspraak en 

rechtsleer valt enkel het eisen van betaling of van een voorschot onder het verbod. De consument kan 

daarentegen wel vrijwillig betalen en de verkoper kan dit aanvaarden.48 

 

Er blijft wel discussie bestaan over de vraag in welke mate aan de consument verschillende 

betaalmogelijkheden mogen worden aangeboden en in welke mate onmiddellijke betaling 

aantrekkelijker mag gemaakt worden. De meerderheidsstrekking in de rechtspraak hanteert dit verbod 

soepel en aanvaardt het aanbieden van verschillende betaalmogelijkheden, zo ook het suggereren van 

betaling binnen de verzakingstermijn, voor zover er één is die de consument de mogelijkheid biedt om 

                                                 
45 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 269. 
46 Deze regel vindt men niet terug in de Richtlijn 97/7/EG, maar handhaaft het vroegere artikel 78 §2 WHPC. 
Deze regel werd niet overgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de vrije beroepen (WHPVB). 
47 E. MONTERO, “Le contrat à distance” in Obligations.Traité théorique et pratique, Antwerpen, Kluwer, 
losbl.; E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
48 C. BIQUET-MATHIEU en J. DECHARNEUX, ‘Aspects de la conclusion du contrat par voie électronique’ in 
Le commerce électronique: un nouveau mode de contracter?, Luik, Editions du jeune barreau de Liège, 2001, 
216-221; I. DEMUYNCK, ‘Handelspraktijken en consumentenbescherming in een virtuele omgeving’ in 
Privaatrecht in de reële en virtuele wereld, Antwerpen, Kluwer, 2002, 184; J. STUYCK, “Overeenkomsten op 
afstand” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), Recente wetswijzigingen inzake 
handelspraktijken, Kluwer, Antwerpen, 2000, 140.  



14 
 

na het verstrijken van de verzakingstermijn te betalen.49 Met andere woorden, de wettelijke 

verplichting reikt niet zover dat de consument de keuze wordt ontnomen om vóór het verstrijken van 

de verzakingstermijn te betalen.50 Daarnaast wordt er ook aanvaard dat er een supplement aangerekend 

wordt wanneer de consument opteert voor betaling na de verzakingstermijn, voor zover de 

aangerekende kosten beantwoorden aan de werkelijke kosten en niet van die aard zijn om de vrije 

uitoefening van het verzakingsrecht te belemmeren51.52 

 

De Voorzitter van de Rechtbank te Tongeren oordeelde dat het de verkoper niet toegelaten is de 

consument financiëel aan te moedigen om vroeger te betalen of de mogelijkheid te suggereren om 

vroeger te betalen dan hetgeen vermeld is in de publiciteitsfolder, factuurvoorwaarden of 

leveringsbon.53 Deze rechtspraak vertegenwoordigt dan ook de minderheidsstrekking.54 

 

26. In de meeste Europese lidstaten ontbreekt een verbod op betaling tijdens de verzakingstermijn. Dit 

heeft tot gevolg dat de verkopers die de mogelijkheid aanbieden om pas na het verstrijken van de 

verzakingstermijn te betalen een concurrentiëel nadeel ervaren ten opzichte van hun buitenlandse 

concurrenten, maar ook ten opzichte van binnenlandse concurrenten die de Belgische wet niet 

naleven.55 In de praktijk zijn de websites voor elektronische handel die deze wettelijke bepalingen 

naleven zeldzaam. Zeer dikwijls wordt de consument gevraagd om het product te betalen via een 

creditkaart of via overschrijving en wacht de verkoper met de verzending van het product tot zijn 

rekening gecrediteerd is.56 In deze gevallen kan men dus spreken over een praktijk contra legem. Het 

spreekt voor zich dat de huidige situatie niet optimaal is.57 

 

27. Op dit vlak verschilt Richtlijn 97/7/EG ten opzichte van de regeling naar Belgisch recht. De 

Richtlijn voorziet namelijk niet in een verbod om betaling te eisen gedurende de verzakingstermijn. 

                                                 
49 Voorz. Kh. Doornik 2 maart 1994, Jb.Hand.Med. 1994, 272; Voorz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jb.Hand.Med. 
1995, 154; Bergen 6 februari 1996, DCCR 1996, 124, noot F. DOMONT-NAERT; Voorz. Kh. Namen 22 april 
1998, Jb.Hand.Med. 1998, 393, noot F. DOMONT-NAERT. 
50 G. STRAETMANS, “Verkoop op afstand, verkooppromotie en reclame” in E. BALLON en J. STUYCK, 
Verkoop op afstand en telematica, Antwerpen, Kluwer, 1997, 48-49. 
51 Voorz. Kh. Doornik 2 maart 1994, Jb.Hand.Med. 1994, 272; Voorz. Kh. Namen 31 mei 1995, Jb.Hand.Med. 
1995, 154, Bergen 6 februari 1996, DCCR 1996, 124, noot F. DOMONT-NAERT; Luik (7de k.) 20 november 
2001, DCCR 2002, 46, noot F. DOMONT-NAERT. 
52 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 269-270. 
53 Voorz. Kh. Tongeren 16 februari 1993, Jb.Hand. 1993, 68. 
54 G. STRAETMANS, “Verkoop op afstand, verkooppromotie en reclame” in E. BALLON en J. STUYCK, 
Verkoop op afstand en telematica, Antwerpen, Kluwer, 1997, 49. 
55 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 356-357. 
56 Advies nr. 3 van het Observatorium van de Rechten op het Internet, “Denkpistes om het vertrouwen in de 
elektronische handel te versterken (juni 2004)”, http://www.internet-
observatory.be/internet_observatory/pdf/advices/advice_nl_003.pdf , 17 (consultatie 3 mei 2009). 
57 Infra p. 88. 
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Dit werd niet opportuun, noch wenselijk geacht, gezien de risico’s die dit verbod met zich meebrengt 

voor de verkoper. In plaats van een verbod om betaling te vragen, werd de verplichting opgenomen 

voor de verkoper om de door de consument betaalde sommen terug te betalen.58 Dit leidde recent tot 

een préjudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie59 om te vernemen  of artikel 80 §3 WHPC in 

strijd is met artikel 29 EG-verdrag (met name de principes inzake vrij verkeer).60 Het Europese Hof 

van Justitie stelt vast dat het verbod om betaling te eisen gedurende de verzakingstermijn en het 

verbod om bij een bestelling de mededeling van het kredietkaartnummer te vragen maatregelen zijn 

die een gelijke werking hebben als een kwantitatieve exportbeperking. Zulke maatregelen zijn slechts 

verenigbaar met artikel 29 EG-verdrag indien zij gerechtvaardigd kunnen worden om redenen van 

algemeen belang en niet discriminatoir, noodzakelijk en proportioneel zijn. Het Europese Hof komt tot 

een dubbel besluit. Enerzijds erkent het Europese Hof dat de bescherming van de consument een 

verbod om gedurende de verzakingstermijn te betalen rechtvaardigt. Dit houdt geen 

ongerechtvaardigde inperking in van het vrij verkeer, ook al wordt het risico van niet-uitvoering van 

de overeenkomst bij de verkoper gelegd. Anderzijds is de interpretatie waarbij op grond van die 

bepaling de verkoper bij een grensoverschrijdende verkoop wordt verboden om bij de bestelling de 

kredietkaartgegevens te vragen en waarbij hij er zich toe verbindt die gegevens niet te gebruiken 

tijdens de verzakingstermijn wel in strijd met artikel 29 EG-verdrag. Zo’n verbod gaat immers verder 

dan noodzakelijk om de consument te beschermen.61 

 

Ook de wet verzet zich er niet tegen dat de verkoper het nummer van de kredietkaart van de 

consument zou vragen en een machtiging om bij niet betaling bij het verstrijken van de 

verzakingstermijn het nummer van de kaart te gebruiken om betaling te verkrijgen.62 Dit ter garantie 

voor het geval de consument niet aan zijn overeenkomst verzaakt, maar ook niet betaalt. De verkoper 

mag dit nummer niet gebruiken om betaling te verkrijgen binnen de verzakingstermijn of nadat de 

consument van zijn verzakingsrecht gebruik maakt.63 

 

                                                 
58 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 141. 
59 Deze vraag werd gesteld door het Hof van Beroep van Gent. (Zaak C-205/07) 
HvJ 16 december 2008, Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA, C-205/07, niet gepubliceerd. 
60 In de zaak die aanleiding gaf tot deze préjudiciële vraag eiste de verkoper dat in geval er met een kredietkaart 
betaald werd, bij de bestelling het nummer en de vervaldag van de kredietkaart werden meegedeeld. De dienst 
Controle en Bemiddeling bij Economische zaken vond dat artikel 80 §3 WHPC hierdoor geschonden werd 
(ondanks het feit dat de verkoper de verbintenis aanging om de kredietkaartgegevens voor het verstrijken van de 
verzakingstermijn niet te gebruiken). 
61 R. STEENNOT, “Verkoper mag kredietkaartnummer vragen bij bestelling op afstand”, Juristenkrant 2009, 3. 
62 Dit volgt uit het feit dat de wet enkel het eisen van betaling verbiedt. 
63 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 270. 
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28. Het verbod opgenomen in artikel 80 §3 WHPC wordt opgeheven wanneer de verkoper het bewijs 

levert dat hij de regels respecteert die zijn vastgelegd door de Koning met het oog op het toelaten van 

de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen (art. 80 §3 in fine WHPC).  

Zoals reeds boven vermeld spelen er tegenstrijdige belangen, waarbij het verbod dient om de 

consument daadwerkelijk te garanderen dat hij zijn verzakingsrecht kan uitoefenen, maar daarentegen 

zijn er voor de verkoper risico’s op wanbetaling verbonden aan dit verbod. De verkoper moet immers 

de producten leveren vooraleer de verzakingstermijn begint te lopen en dus vooraleer hij betaling heeft 

ontvangen. De wetgever schijnt zich hiervan bewust te zijn geweest door bovenstaande bepaling in de 

WHPC op te nemen. Dit KB zou de belangen van de verkoper en de consument kunnen verzoenen.64 

Hierbij kan gedacht worden aan een systeem van borgtocht, een systeem van tijdelijke blokkering van 

gelden bij een derde, een systeem van verzekering, een systeem van labelisering of een systeem van 

charge back.65 Tot op heden is er nog geen KB, maar er wordt wel aan gewerkt. De Ministerraad 

keurde in april 2007 een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de tijdelijke blokkeringen 

van gelden, dit gebeurde in het kader van de uitvoering van de Wet van 15 mei 2007 tot vaststelling 

van een juridisch kader voor bepaalde verleners van vertrouwensdiensten66. Het is dus mogelijk dat er 

in de nabije toekomst een bijzondere regeling bestaat die toelaat gedurende de verzakingstermijn een 

voorschot of betaling te eisen. De betaalde sommen worden dan gedurende de verzakingstermijn 

geblokkeerd op een rekening bij een betrouwbare derde. Die betrouwbare derde mag de sommen pas 

na het verstrijken van de verzakingstermijn doorstorten aan de begunstigde verkoper. De gelden 

worden natuurlijk terug over gemaakt aan de consument wanneer deze binnen de verzakingstermijn 

zijn verzakingsrecht uitoefent.67 

 

29. Het verbod om betaling te eisen gedurende de verzakingstermijn geldt onverminderd artikel 45 §1 

WCK68 (art. 80 §3 WHPC). Artikel 45 §1 WCK bepaalt dat de kredietgever bij de ondertekening van 

de overeenkomst inzake de verkoop op afbetaling een voorschot moet ontvangen dat niet minder mag 

bedragen dan 15% van de aankoopprijs bij contante betaling. Er dient opgemerkt te worden dat bij 

toepassing van dit artikel rekening dient gehouden te worden met artikel 20bis WCK, welke een 

uitzondering vormt op artikel 45 §1 WCK. Artikel 20bis WCK vindt toepassing op 

kredietovereenkomsten op afstand die het gefinancierde goed vermelden en kredietovereenkomsten 
                                                 
64 E. MONTERO, “Le contrat à distance” in Obligations.Traité théorique et pratique, Antwerpen, Kluwer, 
losbl.; E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
65 Zie hierover : A. SALAÜN, “Transposition de la directive contrats à distance en droit belge : commentaire de 
l’article 20 de la loi du 25 mai 1999”, JT 2000, 41; R. STEENNOT, Elektronisch betalingsverkeer : een 
toepassing van de klassieke principes, Antwerpen, Intersentia, 2002, 504-507; E. TERRYN, Bedenktijden in het 
consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 
2008, 357-367.  
66 BS 17 juli 2007. 
67 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 270. 
68 Wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet; BS 9 juli 1991, erratum BS 6 augustus 1991. 
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waarbij het kredietbedrag rechtstreeks door de kredietgever aan de verkoper wordt gestort. In deze 

gevallen verbiedt artikel 20bis WCK de kredietgever om een voorschot te eisen vooraleer de 

verzakingstermijn verstreken is.69 

 

  B. Uitzonderingen op het verzakingsrecht 

 

30. In een aantal gevallen beschikt de consument niet over een verzakingsrecht, tenzij de partijen 

anders zijn overeengekomen. Deze uitzonderingen betreffen hypothesen waarbij de uitoefening van 

het verzakingsrecht voor problemen kan zorgen, vooral wanneer de teruggave onmogelijk of moeilijk 

is. In artikel 80 §4 WHPC wordt een opsomming gegeven van de overeenkomsten op afstand 

waarvoor de consument niet over een verzakingsrecht beschikt.70 Het gaat hier over overeenkomsten :  

• betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument 

begonnen is vóór het einde van de verzakingstermijn van zeven werkdagen (art. 80 §4,1° 

WHPC). Het kan hier bijvoorbeeld gaan over het on-line consulteren van een databank; 

• betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn 

vervaardigd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven 

of verouderen (art. 80 §4,2° WHPC). Hier kan men bijvoorbeeld denken aan een op maat 

gemaakt pak, gordijnen, naamplaten, alsook aan levensmiddelen. In 2003 besliste het hoogste 

gerechtshof in Duitsland (het Bundesgerichtshof) dat deze uitzondering restrictief dient 

geïnterpreteerd te worden en dat deze uitzondering niet van toepassing is wanneer de 

geleverde waren uit standaardonderdelen samengesteld zijn die met een in verhouding kleine 

kost voor de verkoper terug uit elkaar gehaald kunnen worden.71 In België leidde dit nog niet 

tot rechtspraak; 

• betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de 

verzegeling door de consument is verbroken (art. 80 §4,3° WHPC). Deze uitzondering betreft 

producten of diensten waarvan de veiligheidsverpakking of het veiligheidssysteem door de 

consument geschonden werd.72 De reden hiervoor is dat deze goederen gemakkelijk 

gekopiëerd kunnen worden vooraleer het verzakingsrecht uitgeoefend wordt; 

• betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines (art. 80 §4,4° WHPC). De 

wet maakt geen onderscheid tussen een eenmalige levering en de leveringen op basis van een 

abonnement, zodat het verzakingsrecht wellicht ook niet kan worden uitgeoefend voor 

                                                 
69 Infra p. 53. 
70 E. MONTERO, “Le contrat à distance” in Obligations.Traité théorique et pratique, Antwerpen, Kluwer, 
losbl.; J. STUYCK, “Overeenkomsten op afstand” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), 
Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, 141. 
71 In casu ging het over de verkoop van een notebook vervaardigd volgens de specificaties van de consument. 
BGH 19 maart 2003, DB 2003, 1109. 
72 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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toekomstige nummers. De consument blijft wel over de gemeenrechtelijke mogelijkheden 

beschikken om zijn overeenkomst te beëindigen;73 

• voor diensten van weddenschappen en loterijen (art. 80 §4,5° WHPC). Dit is een logische 

uitzondering, immers in het andere geval zou de consument aan zijn overeenkomst kunnen 

verzaken wanneer blijkt dat hij niet gewonnen heeft. 

 

Artikel 80 §4 WHPC vermeld ook dat, indien de verkoper de consument niet verwittigd heeft over de 

ontstentenis van een verzakingsrecht, de consument toch over een verzakingsrecht beschikt en dit 

gedurende een termijn van drie maanden. 

 

31. Naast de uitzonderingen vermeld in artikel 80 §4 WHPC beschikt de consument ook niet over een 

verzakingsrecht bij overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, 

vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding waarbij de verkoper zich er bij de sluiting van de 

overeenkomst toe verplicht deze diensten op een bepaalde datum of tijdens een nader genoemde 

periode te verstrekken (behalve indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een klantenwerving per 

telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de verkoper zonder voorafgaandelijk 

akkoord van de geadresseerde) (Art. 1,2° van het KB van 18 november 200274). 

 

Bovenstaande uitzondering vinden we ook terug in artikel 3, tweede lid van Richtlijn 97/7/EG. In een 

arrest van 10 maart 2005, het arrest Easy Car75, besliste het Europese Hof van Justitie dat 

overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten voor autoverhuur als een dienst voor vervoer 

beschouwd kunnen worden. Dit wil dus zeggen dat wanneer de consument on-line een overeenkomst 

sluit betreffende het huren van een wagen gedurende een  bepaalde periode, hij niet over een 

verzakingsrecht zal beschikken. Dit is ook het geval op grond van het Belgisch recht.76 Dit leidt in 

België tot een eigenaardige situatie. De verkoper van diensten voor vervoer is niet vrijgesteld van 

artikel 78 WHPC. In artikel 78 WHPC ligt de informatieverplichting vervat. De vraag kan gesteld 

worden of de consument bij overeenkomsten die aan de voorwaarden van artikel 1,2° van het KB van 

18 november 2002 voldoen, in bepaalde gevallen toch niet over een verzakingsrecht zou beschikken. 

Dit zou dan het gevolg zijn van de niet-naleving van de informatieverplichting vervat in artikel 78 

WHPC. Het antwoord op deze vraag is ontkennend. De sanctie op de niet-naleving van artikel 78 

                                                 
73 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
74 KB van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het 
verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding, van het 
toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, BS 3 december 2002. 
75 HvJ 10 maart 2005, RW 2005-06, 851, noot R. STEENNOT. 
76 Zie hierover : R. STEENNOT, “Bezitten consumenten een herroepingsrecht wanneer ze on-line een auto 
huren?” (noot onder HvJ 10 maart 2005), RW 2005-2006, 853-854, E. TERRYN, “Geen bedenktijd bij 
autoverhuurovereenkomsten op afstand”, DCCR 2005, 90-92. 
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WHPC ligt vervat in artikel 80 WHPC en dit artikel is op grond van artikel 1,2° van het KB van 18 

november 2002 niet van toepassing op diensten voor vervoer. Dit heeft tot gevolg dat artikel 78 

WHPC wel van toepassing is, maar de sanctie niet. Indien de consument kan aantonen dat hij schade 

geleden heeft door de niet-naleving van de informatieverplichting, zal hij op grond van het gemeen 

recht aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.77  

 

32. In de gevallen waarin de consument niet over een verzakingsrecht beschikt, blijft de consument 

natuurlijk beschikken over alle andere rechten om van de overeenkomst af te zien.78 

 

  C. Tot slot 

 

33. Tot slot kunnen we reeds kort aangeven wat de grondslag is voor het verlenen van een 

verzakingsrecht aan de consument bij overeenkomsten op afstand. In overweging 14 van de Richtlijn 

97/7/EG inzake verkoop op afstand wordt verwezen naar de onmogelijkheid van de consument om 

vóór de sluiting van de overeenkomst daadwerkelijk het product te zien of van de aard van de 

dienstverlening kennis te nemen. Naar Belgisch recht wordt een gelijkaardige motivering naar voor 

geschoven.79 

 

 §2. Overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op financiële diensten 

 

34. Met de Wet van 24 augustus 200580 werd Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand 

van financiële diensten aan consumenten81, die het vervolg vormt op de algemene Richtlijn 97/7/EG, 

omgezet in het Belgisch recht. Richtlijn 2002/65/EG gaat uit van het principe van maximale 

harmonisatie.82 De commissie vond dat alleen maximale harmonisatie de rechtszekerheid in een 

interne markt kon verzekeren waar de binnengrenzen zouden verdwijnen, in het bijzonder door het 

gebruik van het internet. Hierdoor zouden dezelfde regels van toepassing zijn ongeacht de plaats van 

de vestiging van de aanbieder en de consument.83 

Op grond van deze maximale harmonisatie kunnen de lidstaten in principe geen afwijkende 

bepalingen in hun nationale wetgeving opnemen, tenzij wanneer uitdrukkelijk anders in de Richtlijn 

bepaald wordt. Dit laatste is het geval, de Richtlijn voorziet in een aantal belangrijke uitzonderingen 

                                                 
77 R. STEENNOT, “Bezitten consumenten een herroepingsrecht wanneer ze on-line een auto huren?” (noot 
onder HvJ 10 maart 2005), RW 2005-06, 853-854. 
78 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
79 Infra p. 78. 
80 Wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische communicatie, BS 31 augustus 2005. 
81 Pb.L. 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24. 
82 Zie overweging 13 van Richtlijn 2002/65/EG. 
83 E. TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, NjW 2003, 78-79. 
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op dit principe. Zo bepaalt artikel 4 tweede lid dat de lidstaten strengere bepalingen inzake vooraf te 

verstrekken informatie mogen handhaven of invoeren, voor zover deze bepalingen in 

overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht.84 Daarnaast behouden de lidstaten op een aantal 

punten een keuzevrijheid, zoals bijvoorbeeld de faculatieve uitzonderingen op het bestaan van het 

verzakingsrecht (art. 6 lid 3 Richtlijn 2002/65/EG).  

De beleidsvrijheid van de lidstaten wordt dus in belangrijke mate beperkt door het principe van 

maximale harmonisatie bij de omzetting van richtlijnen.85 

 

35. De omzettingswet heeft de zaken in belangrijke mate gecompliceerd. Vooreerst werd Hoofdstuk 

VI, afdeling 9 van de WHPC aangepast, onder andere de artikelen 83bis e.v. WHPC (infra). Daarnaast 

wordt het verzakingsrecht voor verzekeringsovereenkomsten op afstand hoofdzakelijk geregeld door 

een wijziging van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst86, maar de 

verzekeringsovereenkomsten op afstand zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de nieuwe 

afdeling 9 van de WHPC.87 Tot slot heeft de omzetting ook gezorgd voor aanpassingen aan de Wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.88 

 

  A. Het verzakingsrecht 

 

   1. Termijn 

 

36. De consument beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om aan de overeenkomst op 

afstand met betrekking tot een financiële dienst te verzaken. Hij kan dit recht uitoefenen zonder 

betaling van een boete en zonder opgave van enige reden (art. 83sexies §1 WHPC). Deze termijn is 

langer dan de termijn bepaald in artikel 80 §1 WHPC voor overeenkomsten op afstand in het 

algemeen.89 Aanvullend op dit verzakingsrecht hebben de lidstaten, op grond van het Europees recht, 

de mogelijkheid om te bepalen dat overeenkomsten op afstand betreffende beleggingsdiensten 

gedurende de verzakingstermijn worden opgeschort (art. 6 lid 1 Richtlijn 2002/65/EG).90 België heeft 

van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.  

 

                                                 
84 Dit in afwachting van verdere harmonisatie. 
85 E. TERRYN, “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE, Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, 
Brugge, die Keure, 2005, 521-522. 
86 BS 20 augustus 1992.  
87 Infra p. 58. 
88 BS 9 juli 1991, erratum BS 6 augustus 1991. Infra p. 46. 
89 Supra p. 7. 
90 G. STRAETMANS, “Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan 
consumenten”, DCCR 2003, 19. 
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37. Deze termijn gaat in, hetzij op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten, hetzij 

op de dag waarop de consument de in artikel 83quinquies §1 of §2  WHPC bedoelde 

contractvoorwaarden en informatie91 op papier of op een voor hem toegankelijke en beschikbare 

duurzame drager heeft ontvangen (indien dit later is) (artikel 83sexies §1 WHPC). Opnieuw kan 

aangestipt worden dat de regeling die geldt voor de overeenkomsten op afstand in het algemeen 

verschillend is, de verzakingstermijn vangt hier aan de dag nadat de overeenkomst gesloten werd (art. 

80 §1 WHPC).92 

 

38. Op grond van artikel 83octies §1 WHPC is de aanbieder jegens de consument aansprakelijk voor 

het naleven van de informatieverplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 83ter tot 83quinquies 

WHPC. Indien de aanbieder de verplichtingen voortvloeiend uit de artikelen 83ter §1,2° en 3°93, 

artikel 83quater94 en artikel 83quinquies95 WHPC niet heeft nageleeft, kan de consument de 

overeenkomst via een gemotiveerd aangetekend schrijven binnen een redelijke termijn vanaf het 

moment dat hij kennis had of hoorde te hebben van de niet-nageleefde verplichting zonder kosten en 

zonder boete opzeggen. Het gaat hier over het opzegrecht van de consument (art. 83octies §2 WHPC). 

Enkel de niet-naleving van bepaalde informatieverplichtingen wordt gesanctioneerd door middel van 

de toekenning van een opzegrecht. Wat de niet-naleving van de overige informatieverplichtingen 

betreft, zal de consument aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding op grond van het gemeen 

recht indien hij schade geleden heeft. De consument kan ook bijkomend een schadevergoeding 

vorderen wanneer hij van zijn opzegrecht gebruik maakt, op voorwaarde dat hij, ondanks de 

beëindiging van de overeenkomst, schade geleden heeft. Bovendien kan de consument zich ertoe 

beperken om enkel een schadevergoeding te vragen voor de schade die hij geleden heeft ten gevolge 

van de niet-naleving van de essentiële informatieverplichtingen, zonder opzegging.96 

 

39. Men kan zich afvragen op welke manier het verzakingsrecht zich verhoudt ten opzichte van het 

opzegrecht.  

                                                 
91 Met betrekking tot het verzakingsrecht: “het al dan niet bestaan van het in artikel 83sexies bedoelde 
verzakingsrecht, en, waar dat recht bestaat, de duur van en de modaliteiten voor  de uitoefening van dat recht, 
met inbegrip van informatie over het bedrag dat de consument gehouden kan zijn te betalen op grond van artikel 
83septies, §1, alsook de gevolgen van het niet uitoefenen van dat recht” (artikel 83ter §1,3° a WHPC) 
92 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. STEENNOT, “Consument krijgt 
betere bescherming dankzij Europa”, Juristenkrant 2005, afl. 116, 6-7 (erratum : Juristenkrant 2005, afl. 117, 
3.). 
93 Dit artikel gaat over de verplichting tot verstrekken van informatie betreffende de financiële dienst en de 
overeenkomst op afstand, waaronder begrepen de informatie over het verzakingsrecht. 
94 Dit artikel betreft de informatieverplichting in geval van communicatie per spraaktelefonie. 
95 Dit artikel behandelt de informatiebevestiging op papier of op een andere duurzame drager. 
96 R. STEENNOT, Financiële diensten op afstand, Gent, Larcier, 2006, 63. 
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In dit kader is het interessant om te verwijzen naar het arrest Heininger van het Europese Hof van 

Justitie97. Het Europese Hof besliste in dit arrest dat, wanneer de richtlijn het ingaan van de 

verzakingstermijn afhankelijk maakt van het verstrekken van bepaalde informatie, een nationale 

regeling niet in een maximumtermijn voor het verstrijken van de verzakingstermijn kan voorzien 

indien de consument de door de richtlijn voorgeschreven informatie niet heeft ontvangen. Het 

verzakingsrecht in Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten98 was in dit arrest aan de orde. Richtlijn 2002/65/EG 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten maakt het ingaan van de 

verzakingstermijn ook afhankelijk van het verstrekken van de voorgeschreven informatie, maar 

voorziet, net als Richtlijn 85/577/EEG, niet in een verlenging met een beperkte termijn bij niet-

naleving van de informatieverplichting zoals voorzien in Richtlijn 97/7/EG betreffende de 

bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten99. Indien men aanvaardt dat 

het arrest Heininger ook hier toepassing vindt100, dan is het bepalen van een maximumtermijn voor de 

uitoefening van het verzakingsrecht uitgesloten. Dit impliceert dat het verzakingsrecht zonder 

beperking in de tijd zou kunnen uitgeoefend worden wanneer de verkoper zijn  

informatieverplichtingen niet heeft nageleefd.101 Indien men deze interpretatie aanvaardt, dan wordt 

het nut van het opzegrecht beperkt tot de gevallen waarin de verkoper de essentiële 

informatieverplichtingen van artikel 83ter §1,2° en 3°, artikel 83quater en artikel 83quinquies WHPC 

niet heeft nageleefd en de gevallen waarin de consument niet of niet meer over een verzakingsrecht 

beschikt. In de andere gevallen kan de consument immers verzaken aan de overeenkomst door middel 

van het verzakingsrecht waarover hij beschikt. Het valt te betreuren dan noch de Europese wetgever, 

noch de Belgische wetgever de verhouding tussen beide sancties niet verduidelijkt heeft.102 

 

   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

40. De wetgever heeft ervoor geopteerd om de uitoefening van het verzakingsrecht vormvrij te 

houden. De consument kan dus op om het even welke wijze zijn recht uitoefenen, dit is trouwens ook 

zo bij de overeenkomsten op afstand in het algemeen103. De consument zal er wel rekening mee 

                                                 
97 HvJ 13 december 2001, Heininger, Jur. 2001, I-9945. 
98 Pb.L. 31 december 1985, afl. 372, 31-33. Infra p. 33. 
99 Bij niet-naleving van de informatieverplichting wordt de termijn verlengd tot drie maanden (art. lid1 Richtlijn 
97/7/EG). 
100 Dit kan slechts anders zijn indien men aanvaardt dat de Europese wetgever middels de mogelijkheid te 
voorzien in een opzegrecht impliciet afstand heeft genomen van de rechtspraak van het Europese hof, zoals ze 
vervat ligt in het arrest Heininger. 
101 R. STEENNOT en E. TERRYN, “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen 
van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste 
verkenning”, RW 2005-06, 1046-1047. 
102 R. STEENNOT, “Artikel 83octies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
103 Supra p. 10. 
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moeten houden dat hij het bewijs van zijn verzaking kan leveren.104 Bovendien vermeldt Richtlijn 

2002/65/EG dat de consument de intructies dient te volgen die de verkoper verplicht is te geven 

(artikel 6 lid 6 Richtlijn 2002/65/EG). Gelet op de maximale harmonisatie  en de verplichting tot 

richtlijnconforme interpretatie, zal dit ook van toepassing zijn in het Belgisch recht. 

 

41. In tegenstelling tot Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële 

diensten aan consumenten105 bepaalt de wet niet uitdrukkelijk dat de kennisgeving als tijdig wordt 

aangemerkt indien zij verzonden is vóór het verstrijken van de verzakingstermijn. Gelet op de 

verplichting tot richtlijnconforme interpretatie, zal het verzenden van de kennisgeving ook bij 

toepassing van de Belgische wet aangenomen moeten worden.106 

 

   3. Uitvoerbaarheid overeenkomst gedurende de verzakingstermijn en betaling 

 

42. De uitvoering van overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten tijdens de 

verzakingstermijn is mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de consument (art. 83septies §1 

WHPC). Indien de aanbieder met de uitvoering begint zonder de uitdrukkelijke toestemming van de 

consument, dan mag hij van de consument geen enkele betaling eisen voor de geleverde diensten (art. 

83septies §2 WHPC). Het is de aanbieder die zal moeten bewijzen dat de consument zijn instemming 

gegeven heeft. De bedingen en voorwaarden, of de combinaties van bedingen en voorwaarden die 

ertoe strekken om de bewijslast ten laste van de consument te leggen, zijn verboden en nietig (art. 

83decies §1 WHPC).107  

 

43. De consument die aan de overeenkomst verzaakt, zal moeten instaan voor de betaling van de 

financiële dienst die de aanbieder krachtens de overeenkomst op afstand effectief geleverd heeft. Het 

te betalen bedrag mag niet hoger zijn dan een bedrag evenredig aan de verhouding tussen de reeds 

geleverde dienst en het geheel van de prestaties waarin de overeenkomst op afstand voorziet. In geen 

geval mag het te betalen bedrag zo hoog zijn dat het als een boete kan worden opgevat (art. 83septies 

                                                 
104 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
105 Artikel 6 lid 6 Richtlijn 2002/65/EG : “De kennisgeving wordt als tĳdig aangemerkt, indien zĳ schriftelĳk of 
op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelĳke duurzame drager is verzonden vóór het verstrĳken van de 
termĳn.” 
E. TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, NjW 2003, 83-84. 
106 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De 
wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1047. 
107 R. STEENNOT, “Artikel 83septies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De 
wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1047-1048. 
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§1 WHPC).108 Bovendien zal de aanbieder moeten bewijzen dat de consument overeenkomstig artikel 

83ter §1,3°,a WHPC naar behoren geïnformeerd was over het te betalen bedrag (art. 83septies §2 

WHPC). 

 

Men kan zich de vraag stellen of naast de effectief geleverde prestaties ook andere kosten (zoals bv. 

dossierkosten, kosten van een medisch onderzoek bij persoonsverzekeringen, schattingskosten, 

expertisekosten, kosten van het verstrekken van voorgaande informatie) kunnen worden aangerekend, 

in geval van uitoefening van het verzakingsrecht. Volgens TERRYN kunnen deze kosten niet 

aangerekend worden indien zij niet gereflecteerd zijn in de prijs van de dienst, Richtlijn 2002/65/EG 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten laat het volledig 

aanrekenen van deze kosten niet toe. Deze zullen enkel aangerekend kunnen worden in de mate ze 

gereflecteerd zijn in de prijs van de financiële dienst en pro rata van de effectief geleverde dienst.109 

Zo kan bijvoorbeeld bij consumentenkrediet op afstand de vergoeding bestaan in de verschuldigde 

rente berekend volgens het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage.  

 

STEENNOT beargumenteert of het niet de voorkeur verdient om een onderscheid te maken tussen 

kosten die het gebruik van de dienst betreffen en kosten die gemaakt worden voorafgaand aan het 

sluiten van de overeenkomst en die verschuldigd zijn ongeacht of het al dan niet tot een overeenkomst 

komt. De eerstgenoemde kosten zijn dan enkel verschuldigd naar verhouding van de geleverde 

prestaties en voor zover de aanbieder de consument op grond van artikel 83ter §1,3°,a WHPC naar 

behoren geïnformeerd heeft over het te betalen bedrag. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten met 

betrekking tot het gebruik van een debetkaart. Met betrekking tot de laatst genoemde kosten lijkt men 

volgens STEENNOT te moeten aanvaarden dat ze volledig door de consument gedragen moeten 

worden in geval van verzaking. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om dossierkosten waartoe de 

consument zich verbindt om deze te betalen voor het geval waarin hij zou beslissen om niet op het 

aanbod van de verkoper in te gaan. Volgens STEENNOT heeft het weinig zin een bepaalde kost ten 

laste te leggen van de consument, wanneer door zijn handelen geen overeenkomst tot stand komt en de 

consument van deze kost vrij te stellen, indien het wel tot een overeenkomst komt, maar de consument 

vervolgens aan deze overeenkomst verzaakt. Ook in dit geval dient de aanbieder de consument naar 

behoren te informeren over het te betalen bedrag. De bewijslast hieromtrent ligt bij de aanbieder. 

Daarnaast mogen deze kosten niet excessief zijn. Bovenmatige kosten doen immers afbreuk aan de 

mogelijkheid voor de consument om zonder boete zijn verzakingsrecht uit te oefenen.STEENNOT 

                                                 
108 Volgens de voorbereidende werken hoeft dit niet noodzakelijk pro rata temporis vastgesteld te zijn.  
Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, doc. 51-1776/1, 34. 
109 E. TERRYN, “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE, Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, 
Brugge, die Keure, 2005, 538; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van 
verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy en 
elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1048. 
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stelt dat er geargumenteerd kan worden dat de kosten de uitoefening van het verzakingsrecht niet 

bemoeilijken wanneer dezelfde kosten aangerekend worden in de veronderstelling waarin de verkoper 

en de consument elkaar fysiek ontmoet hebben, maar het niet tot een overeenkomst komt.110 

 

44. De aanbieder is ertoe gehouden de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig 

kalenderdagen alle bedragen terug te betalen die hij krachtens de overeenkomst op afstand van hem 

ontvangen heeft, met uitzondering van het bedrag van de reeds geleverde dienst. Deze termijn gaat in 

op de dag waarop de aanbieder de kennisgeving van de verzaking ontvangt (art. 83septies §3 WHPC). 

De consument van zijn kant geeft de aanbieder onverwijld, en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, 

alle bedragen en/of zaken terug die hij van de aanbieder heeft ontvangen. Deze termijn gaat in op de 

dag waarop de consument de kennisgeving van zijn verzaking verzendt (art. 83septies §4 WHPC). 

 

   4. Samenhangende overeenkomsten 

 

45. De overeenkomst die de consument gesloten heeft zal vaak geen alleenstaande overeenkomst zijn. 

Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde financiële dienst een andere overeenkomst 

is gehecht betreffende financiële diensten die worden geleverd door de aanbieder of door een derde op 

grond van een overeenkomst tussen de derde en de verkoper, wordt die bijkomende overeenkomst 

zonder boete ontbonden, indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent (art. 83sexies §3 WHPC). 

Wanneer niet in deze mogelijkheid zou voorzien zijn, heeft het weinig zin om de consument de 

mogelijkheid te bieden af te zien van een hoofdovereenkomst als hij toch gebonden blijft aan een 

daarmee samenhangende overeenkomst.111 De ontbinding van de samenhangende overeenkomst 

geschiedt automatisch. Dit volgt uit de wet, er wordt niet vereist dat de consument zijn wil uitdrukt om 

te verzaken aan de samenhangende overeenkomst, er wordt enkel bepaald dat de  samenhangende 

overeenkomst ontbonden wordt indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent. In het geval 

waarin de aangehechte overeenkomst werd gesloten met een derde waarmee de verkoper een 

voorafgaand akkoord heeft, zal de verkoper de derde moeten inlichten over het ontbonden zijn van de 

samenhangende overeenkomst.112 

 

46. De samenhangende overeenkomst moet voldoen aan een aantal voorwaarden opdat deze 

overeenkomst ontbonden zou zijn in het geval de consument van zijn verzakingsrecht gebruik maakt.  

                                                 
110 R. STEENNOT, “Artikel 83septies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
111 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De 
wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1048. 
112 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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Vooreest moet deze overeenkomst betrekking hebben op een financiële dienst. Richtlijn 2002/65/EG 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten kent deze beperking niet 

(infra). Daarnaast zal niet elke samenhangende overeenkomst gesloten met om het even welke partij 

ontbonden zijn indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent. Het is noodzakelijk dat deze 

overeenkomst gesloten werd met de aanbieder zelf of met een derde die voorafgaandelijk een akkoord 

heeft gesloten met de aanbieder. Tot slot dient het samenhangende contract gekwalificeerd te worden 

als ‘aangehecht’. Noch de Richtlijn, noch de Belgisch wet bepalen wanneer er sprake is van een 

aangehechte overeenkomst en wat de precieze band moet zijn. De categorie van aangehechte 

contracten lijkt ruimer te moeten zijn dan deze van de bijkomende contracten. Bijkomende contracten 

volgen immers het lot van de hoofdovereenkomst waaraan ze verbonden zijn113, hun bestaan en 

nakoming wordt gekoppeld aan een andere overeenkomst.114 In deze betekenis heeft artikel 83sexies 

§3 WHPC dan ook maar weinig nut. Dit kan dan ook niet aanvaard worden.115 Hoe ruim de categorie 

van aangehechte overeenkomsten is, blijft echter de vraag.116 Volgens TERRYN zou het gebruik van 

het criterium van de economische eenheid tussen hoofdovereenkomst en samenhangende 

overeenkomst een oplossing kunnen bieden. Vormt een overeenkomst een economische eenheid met 

de overeenkomst waaraan de consument verzaakt, dan is die overeenkomst ontbonden. Naast 

leningsovereenkomsten die een andere financiële dienst (bv. een belegging) moeten financieren, kan 

worden gedacht aan verzekeringscontracten bij kredietovereenkomsten, maar ook bijvoorbeeld aan een 

overeenkomst voor vermogensbeheer en een bijkomende overeenkomst voor bewaarneming van 

effecten.117 

 

47. Met betrekking tot de aangehechte overeenkomsten werd Richtlijn 2002/65/EG betreffende de 

verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten niet correct omgezet in het Belgisch 

recht. De Belgische wet vereist immers dat de samenhangende overeenkomst tevens een financiële 

dienst moet betreffen. Deze beperking kent de Richtlijn niet. Daartegenover staat dat de Belgische 

wetgever geopteerd heeft voor het overnemen van de ruimere Nederlandse taalversie van de Richtlijn. 

Hierdoor vereist de Belgische wet niet dat de samenhangende overeenkomst op afstand wordt 

gesloten. Andere taalversies bepalen wel uitdrukkelijk dat deze regel voor aangehechte 

overeenkomsten slechts geldt indien de samenhangende overeenkomst een overeenkomst is die op 

                                                 
113 Accessorium sequitur principale. 
114 Bv. : hypotheek, borgtocht, pand (die allen een schuld veronderstellen). 
115 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De 
wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1048-1049. 
116 Ook bij consumentenkrediet rijst dezelfde vraag. Infra p. 51. 
117 E. TERRYN, “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE, Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, 
Brugge, die Keure, 2005, 539-540. 



27 
 

afstand gesloten is.118 Hoewel deze duidelijke discrepantie tussen de verschillende taalversies aan de 

Europese Commissie gemeld werd, is hierop nooit een correctie gevolgd. De Belgische wetgever 

achtte de ruimere Nederlandse versie beter in overeenstemming met het doel van de bepaling van de 

Richtlijn en lijkt daardoor een ruimere bescherming te bieden dan de Richtlijn. Dit is problematisch, 

de vraag kan dan ook gesteld worden of het hier, gelet op de maximumharmonisatie, niet om een 

verkeerde omzetting van de Richtlijn gaat. Het blijft afwachten of het Europese Hof van Justitie deze 

interpretatie zal volgen.119 

 

  B. Uitzonderingen op het verzakingsrecht 

 

48. De wet voorziet in een aantal uitzonderingen op het verzakingsrecht (art. 83sexies §2 WHPC). 

 

Vooreerst is het verzakingsrecht niet van toepassing op financiële diensten waarvan de prijs 

afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder geen vat heeft, en die 

zich tijdens de verzakingstermijn kunnen voordoen (art. 83sexies §2,1° WHPC). Deze bepaling somt 

een aantal diensten op waarvoor dit het geval is, deze opsomming is niet-limitatief. Het gaat onder 

meer om diensten in verband met wisselverrichtingen, geldmarktinstrumenten, effecten en rechten van 

deelneming in instellingen voor collectieve belegging. Deze uitzondering dient om speculatie te 

voorkomen.120 

 

Vervolgens kan de consument ook niet verzaken aan overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van 

de consument door beide partijen volledig zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn 

verzakingsrecht gebruikmaakt (art. 83sexies §2,2° WHPC). Deze uitzondering geldt slechts indien de 

consument de aanbieder uitdrukkelijk verzocht heeft om met de uitvoering te beginnen. De bewijslast 

ligt bij de aanbieder (art. 83decies §1 WHPC). Daarnaast moet de overeenkomst volledig uitgevoerd 

zijn vóór het verstrijken van de verzakingstermijn. In dit opzicht verschilt artikel 83sexies §2,2° 

WHPC met artikel 80 §4,1° WHPC (overeenkomsten op afstand in het algemeen), in het laatste geval 

beschikt de consument immers niet over een verzakingsrecht wanneer, met instemming van de 

                                                 
118 Engelse tekst : “another distance contract”, Franse tekst : “un autre contrat à distance”, Duitse tekst : “ein 
anderer Fernabsatzvertrag”. 
119 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; E. TERRYN, 
“Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Actualia 
vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, Brugge, die Keure, 2005, 
539; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen 
van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste 
verkenning”, RW 2005-06, 1048. 
120 M. DE GRAEVE, “Het aanbieden van financiële diensten op afstand wettelijk geregeld”, TVW 2005, 328-
329; R. STEENNOT en E. TERRYN, “De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen 
van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste 
verkenning”, RW 2005-06, 1047. 
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consument, met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen vóór het verstrijken van de 

verzakingstermijn. De overeenkomst moet dus niet volledig uitgevoerd zijn vóór het verstrijken van de 

verzakingstermijn.121 

 

49. Er dient aangestipt te worden dat Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van 

financiële diensten aan consumenten voorziet in een aantal verplicht over te nemen uitzonderingen, 

maar ook in een aantal facultatieve uitzonderingen. In artikel 6 derde lid van de Richtlijn worden drie 

mogelijke uitzonderingen opgenomen waarvoor de lidstaten de keuzemogelijkheid bezitten om te 

bepalen dat in die gevallen het verzakingsrecht niet van toepassing is. Het gaat ten eerste over 

kredieten die hoofdzakelĳk bestemd zĳn voor het verkrĳgen of het behouden van eigendomsrechten 

op grond of een bestaand of gepland gebouw, of voor het renoveren of verbeteren van een gebouw. 

Ten tweede geldt dit ook voor kredieten die gedekt zĳn door een hypotheek op een onroerend goed of 

door een recht op een onroerend goed. Ten slotte vallen ook verklaringen van consumenten die met de 

medewerking van een openbaar ambtenaar zĳn afgegeven, op voorwaarde dat deze bevestigt dat de in 

artikel 5 eerste lid bedoelde rechten van de verbruiker gerespecteerd werden onder deze bepaling. 

De Belgische wetgever heeft van de door de Richtlijn geboden mogelijkheden gebruik gemaakt om het 

verzakingsrecht bij hypothecaire kredietovereenkomsten die onderworpen zijn aan de Wet van 4 

augustus 1992 op het hypothecair krediet122 uit te sluiten (art. 83sexies §2,3° WHPC). Volgens de 

wetgever bieden de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en de tussenkomst van een 

notaris voldoende waarborgen voor de consument waardoor hij het niet meer nodig vond om de 

consument bijkomend een verzakingsrecht te bieden.123 

 

50. Opgemerkt kan te worden dat indien een consument woonachtig is in een lidstaat waar het 

verzakingsrecht op het tijdstip van de aanneming van de Richtlijn bestond, de mogelijkheid blijft 

behouden om gebruik te maken van dit verzakingsrecht, zelfs wanneer een andere lidstaat bepaald 

heeft dat het verzakingsrecht voor deze overeenkomsten niet geldt (art. 6, lid3 in fine Richtlijn 

2002/65/EG). Deze regel kan niet gebruikt worden wanneer het verzakingsrecht door een lidstaat 

slechts na de aanneming van de Richtlijn werd ingevoerd. Deze regel is bijzonder, het is immers niet 

vereist dat de overeenkomst op grond van het internationaal privaatrecht onder het recht van de lidstaat 

waar de consument woonachtig is ressorteert opdat de consument over een verzakingsrecht zou 

                                                 
121 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
122 BS 19 augustus 1992 
123 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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beschikken. Het volstaat dat zo’n recht in de lidstaat van de consument bestond ten tijde van de 

aanneming van de Richtlijn.124 

 

51. Tot slot bevat de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst ook enkele uitzonderingen op het 

verzakingsrecht.125 De consument beschikt niet over een verzakingsrecht voor reis- en 

baggageverzekeringspolissen of soortgelijke kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van 

minder dan één maand, noch voor levensverzekeringen gebonden aan een beleggingsfonds (zgn. ‘Tak 

23’) (art. 4 §2bis WLVO). Deze laatste uitzondering vindt men niet expliciet terug in de Richtlijn.126 

 

  C. Artikel 83sexies WHPC en andere bepalingen : enkele vragen bij 

  kredietovereenkomsten op afstand 

 

52. Naast artikel 83sexies WHPC zijn er nog een aantal andere bepalingen die een verzakingsrecht 

inhouden die toepassing kunnen vinden op kredietovereenkomsten op afstand. Het gaat hier over de 

regeling met betrekking tot overeenkomsten op afstand in het algemeen (art. 81 §4 WHPC), de 

regeling met betrekking tot het consumentenkrediet (art. 18 en 20bis WCK) en de regeling met 

betrekking tot timesharing (art. 10 van de Wet van 11 april 1999 betreffende overeenkomsten inzake 

de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen). De vraag rijst welke 

regeling toepassing zal vinden? Het antwoord op deze vraag is van belang. De verschillende regelen 

inzake kredietovereenkomsten op afstand schrijven immers verschillende termijnen voor om aan de 

overeenkomst te verzaken en verschillende berekeningswijzen voor deze termijnen.127  

 

53. Op grond van artikel 6, zevende lid van Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand 

van financiële diensten aan consumenten wordt het verzakingsrecht van veertien dagen uitdrukkelijk 

niet van toepassing gemaakt op kredietovereenkomsten die ontbonden zijn onder de voorwaarden van 

artikel 6, vierde lid van Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand 

gesloten overeenkomsten en artikel 7 van Richtlijn 94/47/EG inzake timesharing. Zowel artikel 6, 

vierde lid van Richtlijn 97/7/EG en artikel 7 van Richtlijn 94/47/EG zijn in het Belgisch recht 

omgezet, respectievelijk in artikel 81 §4 WHPC en artikel 10 van de wet Timesharingwet. Dit heeft tot 

gevolg, op grond van de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie en ingeval de 

kredietovereenkomst onder het toepassingsgebied van de desbetreffende regeling valt128, dat artikel 

                                                 
124 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
125 Infra p. 64. 
126 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
127 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
128 Overeenkomsten op afstand in het algemeen : supra p. 3. 
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83sexies WHPC zal moeten wijken voor artikel 81 §4 WHPC en artikel 10 van de wet 

Timesharingwet. 

Beantwoordt de kredietovereenkomst aan de voorwaarden bepaald in artikel 20bis WCK, maar niet 

aan de voorwaarden bepaald in artikel 81 §4 WHPC, dan moet volgens STEENNOT voorrang 

gegeven worden aan artikel 83sexies WHPC. Artikel 83sexies WHPC zet immers Richtlijn 

2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten om in het 

Belgisch recht en deze Richtlijn is gesteund op het principe van maximale harmonisatie. Indien men 

deze interpretatie aanvaardt, dan is artikel 20bis WCK, wat betreft het verzakingsrecht, overbodig.129  

Wordt er niet voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 20bis WCK, noch aan de voorwaarden 

bepaald in artikel 81 §4 WHPC, dan heeft artikel 83sexies voorrang op artikel 18 §1 WCK.130 

 

 §3. Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen 

 

54. De bepalingen van de WHPVB131 lopen grotendeels gelijk met deze in de WHPC, daarom zal de 

WHPVB niet in detail behandeld worden. Er wordt enkel aandacht besteedt  aan de verschilpunten 

tussen beide wetgevingen. Het toepasselijke artikel in de WHPVB met betrekking tot het 

verzakingrecht is artikel 14. 

 

55. Vooreerst is de verzakingstermijn bij toepassing van de WHPVB één dag korter.132 

 

56. Daarnaast kan de verkoper volgens de WHPC de consument aanspreken voor de rechtstreekse 

kosten voor terugzending (art. 80 §1 WHPC), hierop zijn er twee uitzonderingen voorzien in artikel 81 

§3 WHPC. Deze uitzonderingen zijn niet opgenomen in Richtlijn 97/7/EG betreffende 

overeenkomsten op afstand, zij bestonden reeds voor de omzetting van deze Richtlijn. Hoe dan ook is 

het onduidelijk waarom zij ook niet in de WHPVB opgenomen werden.133 

 

57. In de WHPVB worden ook een aantal uitzonderingen opgenomen waarbij de cliënt met betrekking 

tot welbepaalde overeenkomsten niet over een verzakingsrecht beschikt. Dit is onder meer het geval 

bij de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de 

financiële markt, waarop de titularis van een vrij beroep geen vat heeft (art. 14 §3,4° WHPVB). Deze 

uitzondering werd niet overgenomen in de WHPC, maar ligt wel vervat in Richtlijn 97/7/EG 
                                                                                                                                                         
      Timesharing : infra p. 65. 
129 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
130 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
131 Wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en 
de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, BS 20 november 2002. 
132 Vergelijk artikel 14 §1 WHPVB met artikel 80 §1 WHPC. 
133 F. DEBUSSERÉ, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002, 520-521. 
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betreffende overeenkomsten op afstand. Deze uitzondering werd niet opgenomen in de WHPC omdat 

de wetgever vond dat de criteria van deze uitzondering te ruim leken en ertoe kunnen leiden de 

consument te verbieden het verzakingsrecht uit te oefenen voor elk product waarvan de prijs kan 

schommelen met de rentevoeten van de financiële markt. Het is dan ook onlogisch dat deze 

uitzondering wel voorkomt in de WHPVB.134  

Daarnaast bevat de WHPC twee uitzonderingen die niet voorkomen in de WHPVB, met name de 

uitzondering van dagbladen, tijdschriften en magzines én de uitzondering van weddenschappen en 

loterijen (art. 80 §4,4°-5° WHPC). Deze uitzonderingen werden niet overgenomen omdat zij geen 

betrekking lijken te hebben op vrije beroepen.135 Er dient nog aangestipt te worden dat de verkoper er 

niet toe gehouden is de afwezigheid van een verzakingsbeding te vermelden in vetgedrukte letters, in 

een kader los van de tekst en op de eerste bladzijde. Dit wordt wel voorgeschreven in de WHPC (art. 

79 §1,3° WHPC).136 

 

58. Vervolgens bevatten zowel de WHPVB als de WHPC een regeling waarbij de cliënt/consument 

kan verzaken aan de kredietovereenkomst die hij gesloten heeft om de betaling van het goed of de 

dienst te financieren (art. 14 §4 WHPVB en art. 81 §4 WHPC). Een groot verschil tussen beide is 

echter dat de kredietovereenkomst niet van rechtswege ontbonden wordt bij de WHPC137, maar dat de 

consument er aan kan verzaken. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever wel de 

bedoeling had om ook de kredietovereenkomsten van de consument van rechtswege ontbonden te 

laten worden.138 Het gaat hier om een slechte verwoording door de wetgever.139 

 

59. Tot slot vindt men het verbod om betaling te eisen gedurende de verzakingstermijn, zoals 

opgenomen in art. 80 §3 WHPC, niet terug in de WHPVB. Het gaat hier om een regeling die reeds 

bestond in de WHPC voor de omzetting van Richtlijn 97/7/EG betreffende overeenkomsten op 

afstand. Gezien de ratio legis van dit verbod (dit werd reeds eerder vermeld140), kan men zich afvragen 

waarom het niet opgenomen werd in de WHPVB.141 

 

 

 

                                                 
134 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  492. 
135 F. DEBUSSERÉ, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002, 521. 
136 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  492. 
137 Dit is wel zo bij de WHPVB. 
138 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1998-99, doc. 2050/1, 33. 
139 F. DEBUSSERÉ, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002, 521. 
140 Supra p. 13. 
141 F. DEBUSSERÉ, “Overeenkomsten op afstand inzake vrije beroepen”, NjW 2002, 521. 
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Hoofdstuk  2 : Verkoop buiten de onderneming van de verkoper 
 

Afdeling 1. Begrip 
 

60. Verkopen buiten de onderneming van de verkoper zijn verkopen tot stand gebracht door de 

verkoper : ten huize van de consument (de huis-aan-huisverkoop) of ten huize van een andere 

consument, alsook op de arbeidsplaats van de consument; tijdens een door of voor de verkoper 

georganiseerde excursie; op salons, beurzen en tentoonstellingen op voorwaarde dat er ter plaatse geen 

betaling van het totale bedrag gebeurt en dat de prijs hoger is dan 200 euro (art. 86 WHPC). 

 

61. Niet elke verkoop die onder deze categorieën valt, valt ook onder het toepassingsgebied. Vooreest 

vinden deze bepalingen enkel toepassing wanneer een overeenkomst gesloten wordt tussen een 

verkoper in de zin van art. 1,6° WHPC en een consument in de zin van art. 1,7° WHPC. Het speelt 

geen rol of de overeenkomst producten of diensten tot zijn voorwerp heeft. Daarnaast geldt de 

bijzondere bescherming niet in de gevallen vermeld in artikel 87 WHPC. Het gaat hier onder andere 

over de openbare verkopen en de verkopen op afstand in de zin van artikel 77 WHPC142. Tot slot geldt 

de bijzondere bescherming ook niet bij verkopen ten huize van de consument of van een andere 

consument of op zijn arbeidsplaats wanneer de consument voorafgaand en uitdrukkelijk het bezoek 

van de verkoper gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop van een product 

of dienst (art. 87 a) WHPC).143 

 

62. Er dient opgemerkt te worden dat deze verkoopmethode in 2 afzonderlijke wetten geregeld wordt; 

enerzijds de Wet van 25 juni 1993 op de ambulante en kermisactiviteiten144 welke bepaalde vormen 

van ambulante handel verbiedt en andere vergunningsplichtig maakt, anderzijds de 

consumentrechtelijke bescherming in de WHPC145 voor bepaalde vormen van verkoop buiten de 

onderneming van de verkoper.146 

 
                                                 
142 In dit laatste geval geldt er immers een eigen bescherming : supra p. 6. 
143 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  282-286 ; H. SWENNEN, “Bepaalde handelspraktijken” in J. STUYCK en P. WYTINCK 
(eds.), De nieuwe wet handelspraktijken : wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument, Brussel, Story-Scientia, 1992, 105-109. 
144 Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, BS 30 
september 1993. 
145 Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, BS 
29 augustus 1991, erratum BS 10 oktober 1991. 
146 M. DE GRAEVE, “Artikel 86 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl.; H. SWENNEN, “Bepaalde 
handelspraktijken” in J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken : wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Brussel, Story-
Scientia, 1992, 105; P. DE SMEDT, “Wij kopen niet aan de deur, meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-
aan-huisverkoop” (noot onder Vred. St.-Truiden 4 juni 1996),  AJT 1996-97, 277. 
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63. Elke verkoop, tekoopaanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van 

producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar 

buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door 

een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt, wordt als een ambulante activiteit 

beschouwd (art. 2 §1 van de wet van 25 juni 1993 op de ambulante en kermisactiviteiten). 

 

Afdeling 2. Belgisch recht en het Europese kader 
 

 §1. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en  

 bescherming van de consument 

 

64. De regelen vervat in de artikelen 86 e.v. WHPC vormen de omzetting naar Belgisch recht van de 

Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten 

gesloten overeenkomsten147. De bescherming van de consument is dubbel; enerzijds bestaat de 

verplichting tot het opstellen van een schriftelijke overeenkomst, anderzijds de toekenning van een 

verzakingsrecht. 

 

65. Richtlijn 85/577/EEG gaat uit van minimale harmonisatie.148 De Richtlijn werd in België 

laattijdig149 omgezet. In Italië150 gaf dit aanleiding tot een préjudiciële vraag over de horizontale 

werking151 van de richtlijn. Volgens het Europese Hof van Justitie moet de nationale rechter de 

bepalingen van het nationale recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het 

doel van de Richtlijn, met andere woorden een richtlijnconforme interpretatie.152 Onze Belgische 

wetgeving is conform met de geest van de Richtlijn, maar de Richtlijn werd niet letterlijk 

overgenomen. 

 

   

 

 

 
                                                 
147 Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten, Pb.L. 31 december 1985, afl. 372, 31-33. 
148 De lidstaten mogen strengere bepalingen (dit zijn bepalingen die de consument een grotere bescherming 
bieden) opnemen in hun nationale wetgeving (art. 8). 
149 De omzetting diende te gebeuren vóór 23 december 1987, in België gebeurde dit met de Wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (de WHPC). 
150 Hier gebeurde de omzetting ook te laat. 
151 Het ging hier over de vraag of een consument in een geding met een handelaar een beroep kon doen op de 
nog niet omgezette bepalingen van de Richtlijn. 
152 HvJ 14 juli 1994, DCCR 1994-95, 267; G. STRAETMANS, “Horizontale rechtstreekse werking voorgoed 
uitgesloten?” (noot onder HvJ 14 juli 1994), DCCR 1994-95, 273-277. Zie ook : B. PONET, “De huis-aan-
huisverkoop”(noot onder Rb. Hasselt 5 april 1995), RW 1995-96, 333. 
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  A. Het verzakingsrecht 

 

66. De consument beschikt over een verzakingstermijn van zeven werkdagen153, te rekenen vanaf de 

dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst, om van zijn aankoop af te zien (art. 89 

WHPC). De verkoop is slechts gesloten na deze termijn. Indien de consument gebruik wenst te maken 

van zijn verzakingsrecht, dient hij dit te doen bij een ter post aangetekende brief. Het volstaat dat de 

consument de brief verzonden heeft binnen de termijn van zeven werkdagen (art. 88 WHPC).154 

Eventueel betaalde voorschotten moeten in dat geval terugbetaald worden, de verkoop is immers niet 

tot stand gekomen.155 De consument beschikt over dit recht zonder dat hem kosten kunnen worden 

aangerekend, evenmin kan een schadevergoeding geëist worden (art. 91 WHPC). Bedingen die de 

consument zouden verplichten om een schadevergoeding te betalen in de gevallen waar hij van de 

aankoop afziet, zijn nietig.156 In de rechtsleer wordt benadrukt dat deze bepaling betrekking heeft op 

kosten voor het verzaken aan de overeenkomst, met name de kosten van een eventuele terugzending 

van het product mogen wel aangerekend worden.157 

 

67. Bij een verkoop op proef neemt de verzakingstermijn158 een aanvang op de dag dat het product 

wordt geleverd en eindigt met het verstrijken van de proefperiode, zonder dat deze termijn korter mag 

zijn dan zeven werkdagen (art. 90 WHPC).159 

 

68. Gedurende de verzakingstermijn mag geen enkele levering van een dienst gebeuren, noch mag de 

verkoper een voorschot of betaling eisen of aanvaarden (art. 89 WHPC). Hierdoor is deze regeling 

strenger dan de regeling bij overeenkomsten op afstand, waar het de verkoper enkel verboden wordt 

een voorschot of betaling te eisen. Een voorschot of betaling aanvaarden is daarentegen wel 

mogelijk.160 De consument die tijdens de verzakingstermijn toch betaalt, kan dit terugvorderen op 

grond van de onverschuldigde betaling. Hierop bestaat één uitzondering, met name de verkopen op 

beurzen, salons en tentoonstellingen (art. 86, §1, 3° WHPC). Hier mag er wel een voorschot geëist of 
                                                 
153 Artikel 1, 9° WHPC : werkdagen : het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en 
wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot 
de eerstvolgende werkdag. 
154 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  288. 
155 Kh. Leuven 1 juni 1993, DCCR 1993-94, 527. 
156 HvJ 22 april 1999, DCCR 1999, 250. 
157M. DE GRAEVE, “Artikel 91 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl.; H. SWENNEN, “Bepaalde 
handelsprakijken” in J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), De nieuwe wet handelspraktijken : wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Brussel, Story-
Scientia, 1992, 109. 
158 De wet gebruikt de term ‘bedenktermijn’. 
159 P. DE SMEDT, “Wij kopen niet aan de deur, meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-aan-huisverkoop” 
(noot onder Vred. St.-Truiden 4 juni 1996),  AJT 1996-97,  277. 
160 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  288. 
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aanvaard worden, deze mag echter niet meer dan 200 euro bedragen opdat men onder de bijzondere 

bescherming zou vallen. Daarenboven zullen de bijzondere bepalingen niet van toepassing zijn indien 

het totale bedrag gevraagd wordt.  

Indien de verkoper toch een dienst levert tijdens de verzakingstermijn, dan zal de consument hiervoor 

niet moeten betalen. Deze situatie kan immers gekwalificeerd worden als een afgedwongen aankoop. 

Dit volgt uit het feit dat de overeenkomst pas tot stand komt na het verstrijken van de termijn van 

zeven werkdagen (zie art. 89 lid 1 WHPC). 

Op de schending van het artikel 89 WHPC staat geen specifieke civiele sanctie, het wordt wel 

strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 102, 7° WHPC). 

 

Vroeger bepaalde artikel 89 derde lid WHPC dat de consument het recht verloor om te verzaken aan 

een dienstenovereenkomst wanneer de dienst verleend werd vooraleer de consument zijn voornemen 

bekendgemaakt had om te verzaken aan de aankoop. Deze bepaling was strijdig met Richtlijn 

85/577/EEG die niet in zo’n uitzondering voorziet. Na een met redenen omkleed advies van de 

Europese Commissie wegens niet conformiteit met deze Richtlijn, werd het artikel bij de Wet van 3 

april 1997 tot wijziging van de WHPC161 aangepast. Producten kunnen, bij gebrek aan een expliciet 

verbod, wel worden geleverd tijdens de verzakingstermijn. De reden hiervoor is eenvoudig, een dienst 

kan immers, in tegenstelling tot een product, niet terug gegeven worden nadat ze geleverd is. Dit bleek 

uit de Memorie van Toelichting162 bij de Wet van 3 april 1997.163 

 

  B. Het voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek 

 

69. De consument beschikt niet over een verzakingsrecht wanneer hij vooraf en uitdrukkelijk aan de 

verkoper gevraagd heeft om de aankoop van een product of dienst te bespreken. Dit geldt enkel bij de 

huis-aan-huisverkoop, de verkoop aan huis bij een andere consument en de verkoop op de werkplaats 

van de consument (art. 87 a) WHPC). Het is van belang om na te gaan wat de draagwijdte van deze 

uitzondering is. 

 

Ten eerste vormt het door de consument gegeven akkoord met een door de verkoper telefonisch 

voorgesteld bezoekaanbod geen voorafgaand verzoek164 (art. 87 a), lid 2 WHPC). 

 

                                                 
161 BS 16 mei 1997. 
162 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1996-97, doc. 830/1, 3.     
163 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 346. 
164 Vred. St.-Truiden 4 juni 1996, AJT 1996-97, 276, noot P. DE SMEDT; Gent (12bis kamer) 26 mei 2004, TGR 
2004, 388 : hoewel de consument toegaf de verkoper telefonisch te hebben gecontacteerd om een afspraak te 
maken, werd dit door de rechter als geen voldoende bewijs geacht van de voorafgaande en uitdrukkelijke vraag 
met de bedoeling te onderhandelen. 
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Ten tweede ligt de bewijslast bij de verkoper165. Hij zal het ondubbelzinnige en sluitend bewijs moeten 

leveren dat de consument voorafgaandelijk en uitdrukkelijk om het bezoek gevraagd heeft met de 

intentie te onderhandelen over de aankoop166 en niet louter om informatie te verkrijgen over het 

product of de dienst.167 Traditioneel is de rechtspraak hieromtrent streng. Zo oordeelden bepaalde 

rechters dat wanneer de verkoper een schriftelijk stuk kon voorleggen, de intentie tot onderhandelen 

enkel uit de letterlijke bewoordingen van deze tekst kon afgeleid worden.168 Daarnaast stelde men ook 

dat wanneer de overeenkomst een clausule bevat waarin de consument moet aanduiden of hij 

schriftelijk of telefonisch de verkoper verzocht heeft om langs te komen en de consument dit niet heeft 

aangeduid, de verkoper zich niet op de uitzondering kan beroepen.169 Bovendien kan uit de tekst in de 

overeenkomst, waarbij in een uitermate klein en moeilijk leesbaar lettertype bovenaan het document 

‘afgesloten buiten het kantoor op uitdrukkelijke vraag van de verkoper’ vermeld wordt, niet afgeleid 

worden dat het vaststaat dat de consument het bezoek van de verkoper uitdrukkelijk heeft gevraagd 

met de bedoeling te onderhandelen over een overeenkomst.170 Hieruit mag echter niet afgeleid worden 

dat elk voorgedrukt contractueel beding zomaar moet afgedaan worden als een waardeloze 

stijlclausule. Het Hof van Beroep te Gent heeft aanvaard dat ook een voorgedrukt contractueel beding 

waarin de consument verklaart dat hij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een bezoek gevraagd heeft om 

te onderhandelen over de totstandkoming van de overeenkomst een voldoende bewijs kan zijn.171 

Volgens het Hof mag van de consument nog steeds aangenomen worden dat wanneer hij een 

document ondertekent, hij kennis neemt van de inhoud ervan.172 Daarnaast blijkt uit recente 

rechtspraak ook dat het de verkoper gemakkelijker gemaakt wordt om het bewijs te leveren van de 

intentie tot onderhandelen. In een arrest van 3 februari 2004 oordeelde het Hof van Beroep te Gent173 

dat deze intentie niet uitsluitend uit de letterlijke bewoordingen van de consumentenaanvraag afgeleid 

                                                 
165 O.m. Kh. Leuven 1 juni 1993, DCCR 1993-94, 527, noot P. DE VROEDE ; Rb. Hasselt 5 april 1995, RW 
1995-96, 331, noot B. PONET; Antwerpen 26 mei 1998, TBBR 1999, 206; Rb. Brugge 27 september 1999, R.W. 
2000-01, 951; Brussel 12 december 2000, Jb.Hand.Med. 2000, 391; Gent 3 februari 2004, DCCR 2005, 46, noot 
J. STUYCK; Gent (12bis kamer) 26 mei 2004, TGR 2004, 388; Gent 4 oktober 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 383; 
Gent (12de k.) 21 februari 2007, DCCR 2007, 277. 
166 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  284-285. 
167 Brussel (9de kamer) 25 februari 2005, DCCR 2005, 41; E. BALLON, “Verkoop op afstand en verkoop buiten 
de onderneming” in J. STUYCK (ed.), Handelspraktijken Anno 1996, Antwerpen, Kluwer, 1996, 182. 
168 Kh. Leuven 1 juni 1993, DCCR 1993-94, 527, noot P. DE VROEDE. 
169 “De klant heeft telefonisch/schriftelijk verzocht om een afspraak (schrappen wat niet past).” 
Rb. Hasselt 23 januari 2003, NjW 2003, 460. 
170 Gent 14 september 2005, Jb.Hand.Med. 2005, 471. 
171 Gent (12de k. bis) 23 maart 2005, DCCR 2006 , 70; Gent (12de k. bis) 23 maart 2005, DCCR 2006, 75, noot E. 
TERRYN; D. DHAENENS, “Verzakingsbeding en opzegbeding : vervolg maar nog niet einde?”, Vastgoed Info 
2006, 2-3. 
172 “De bescherming die de wet onder meer middels de verplichting om in bepaalde gevallen een verzakingsrecht 
in de overeenkomst op te nemen, aan de consument biedt, mag immers niet leiden tot een arbitrair ingrijpen in 
overeenkomsten en tot een quasi totale onverantwoordelijkheid van de consument, van wie toch nog steeds mag 
worden aangenomen dat, wanneer hij een document ondertekent, hij kennis neemt van de inhoud ervan en hij er 
zich van bewust is dat hij met zijn handtekening zijn instemming ermee betuigt.” ( Hof van Beroep Gent, 23 
maart 2005, 2de arrest) 
173 Gent 3 februari 2004, DCCR 2005, 46, noot J. STUYCK. 
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dient te worden, maar er tevens rekening gehouden moet worden met de begeleidende 

omstandigheden174. 

Volgens TERRYN gaat het aanvaarden dat de extra bescherming, die de artikelen 86 tot 92 WHPC de 

consument in een thuissituatie biedt, opzij geschoven kan worden louter en alleen door een 

standaardclausule in de overeenkomst op te nemen, te ver. Dit houdt immers het gevaar in dat via een 

omweg toegelaten wordt wat artikel 88 WHPC verbiedt, namelijk de consument een beding laten 

ondertekenen waardoor hij aan zijn verzakingsrecht verzaakt.175 

 

Ten derde moet de consument vooraf om het bezoek van de verkoper verzocht hebben.176 Hieraan is 

niet voldaan indien het gaat om een voorgedrukte, alleen door de koper ondertekende verklaring die 

dezelfde datum draagt als de overeenkomst.177 

 

Ten slotte vindt de uitzondering met betrekking tot de verkoop ten huize van een andere consument 

slechts toepassing wanneer de deelnemer van de homeparty zelf uitdrukkelijk en voorafgaandelijk het 

bezoek van de verkoper gevraagd heeft.178 Men dient dit voor elke deelnemer afzonderlijk te bekijken. 

Indien een deelnemer niet zelf uitdrukkelijk en voorafgaandelijk om het bezoek van de verkoper 

gevraagd heeft, zal deze uitzondering geen toepassing vinden. Dit heeft concreet tot gevolg dat, indien 

deze persoon aankopen doet tijdens de homeparty, hij toch over een verzakingsrecht zal beschikken en 

de overeenkomst zal het in artikel 88 WHPC opgenomen verzakingsbeding moeten bevatten. 

Doorgaans zal het de gastheer of gastvrouw zijn die uitdrukkelijk en voorafgaandelijk om het bezoek 

van de verkoper gevraagd heeft. 

 

70. In het verleden zijn er herhaaldelijk onenigheden gerezen met betrekking tot de toepassing van 

deze uitzondering in de verhouding tussen de consument en de vastgoedmakelaar. Dergelijke 

discussies zijn vandaag niet meer aan de orde als gevolg van het KB van 12 januari 2007 betreffende 

het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars179. 

Hierin wordt bepaald dat de overeenkomsten tot verkoop-, aankoop-, verhuur-, en huurbemiddeling 

                                                 
174 In casu volgde het bezoek aan de consument uit de vooraf, via reclame, hem ter kennis gebrachte bon, waarop 
hij nadien in alle vrijheid, via terugzending van de door hem ingevulde bon, om het bezoek van een 
vertegenwoordiger van de verkoper had verzocht.  
J. STUYCK, “Overrompeld op eigen verzoek?”(noot onder Gent 3 februari 2004), DCCR 2005, 64. 
175 E. TERRYN, “Een stijlclausule zou niet mogen volstaan om aan de consument die buiten de onderneming 
van de verkoper koopt alle bescherming te ontnemen!” (noot onder Gent (12de k. bis) 23 maart 2005), DCCR 
2006, 84-85. 
176 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  285. 
177 Rb. Hasselt 5 april 1995, RW 1995-96, 331,  noot B. PONET. 
178 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  285. 
179 B.S. 19 januari 2007.  
Zie over dit KB : R. TIMMERMANS, “Bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars. Algemene 
contractvoorwaarden wettelijk gereglementeerd”, NjW 2007, 50-60. 
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gesloten tussen vastgoedmakelaars, bedoeld in het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de 

beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, en consumenten180 een 

verzakingsbeding181 dienen te bevatten. De consument beschikt over een verzakingsrecht van zeven 

werkdagen, ongeacht of de overeenkomst in of buiten de onderneming van de verkoper werd 

gesloten.182 Deze bepaling is niet van toepassing in geval van verwezenlijking van de 

bemiddelingsovereenkomst binnen de zeven werkdagen en voordat de consument van zijn 

verzakingsrecht gebruik maakt, mits de consument hier voorafgaandelijk en uitdrukkelijk in toestemt 

(art. 2,11° KB 12 januari 2007). Volgens TERRYN kan de consument aan de overeenkomst nog steeds 

verzaken ook al werd de bemiddelingsopdracht volbracht, wanneer deze voorafgaandelijke en 

uitdrukkelijke toestemming ontbreekt. Dergelijke verzaking heeft volgens haar voor gevolg dat de 

overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan en dat de reeds geleverde prestaties moeten 

worden gerestitueerd. Bij geleverde diensten is dit enkel mogelijk bij equivalent, niet in natura. De 

vastgoedmakelaar kan dus nog steeds recht hebben op een vergoeding voor de geleverde diensten 

maar deze zal niet noodzakelijk indentiek zijn aan de vergoeding die in de overeenkomst werd 

bedongen.183 

 

In het KB wordt er niet bepaald wat de sanctie is indien het verzakingsbeding niet wordt opgenomen. 

Volgens TERRYN kan uit artikel 4 van het KB van 12 januari 2007 enkel afgeleid worden dat 

contractuele bedingen die het verzakingsrecht van de consument zouden uitsluiten nietig zijn, maar in 

een specifieke sanctie bij het ontbreken van het beding werd niet voorzien.184 TIMMERMANS stelt 

daarentegen dat wanneer contractueel wordt afgeweken van de regels van het KB die dwingend zijn 

voorgeschreven, de beschermde partij de nietigheid kan vorderen van de overeenkomst.185 Dit lijkt een 

stapje verder te gaan dan de letterlijke bewoordingen van het KB. 

 

                                                 
180 Artikel 1 van het KB van 12 januari 2007. 
181 Artikel 2, 11° van het KB van 12 januari 2007 : “Een verzakingsbeding, waarbij de consument het recht heeft 
om zonder kosten binnen de zeven werkdagen van de bemiddelingsovereenkomst af te zien ongeacht de plaats 
waar de overeenkomst wordt gesloten, gesteld op de wijze zoals bepaald in artikel 88 van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van verwezenlijking van de bemiddelingsovereenkomst binnen de 
zeven werkdagen en voordat de consument van zijn verzakingsrecht gebruik maakt, mits de consument hier 
voorafgaandelijk en uitdrukkelijk in toestemt.” 
182R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  286; E. TERRYN, “Een stijlclausule zou niet mogen volstaan om aan de consument die buiten 
de onderneming van de verkoper koopt alle bescherming te ontnemen!”(noot onder Gent (12de k. bis) 23 maart 
2005), DCCR 2006, 79. 
183 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 381-382. 
184 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 199. 
185 R. TIMMERMANS, “Bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars. Algemene contractvoorwaarden 
wettelijk gereglementeerd”, NjW 2007, 53. 
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71. Men kan zich nu de vraag stellen hoe dit verzakingsrecht zich verhoudt ten opzichte van het 

verzakingsrecht bepaalt in artikel 89 WHPC. Deze situatie stelt zich wanneer de consument een 

bemiddelingsovereenkomst sluit buiten de onderneming van de vastgoedmakelaar. Dit wordt niet 

bepaald in het KB. De WHPC biedt op verschillende vlakken meer bescherming dan het KB, zo 

mogen geen diensten geleverd worden voor het verstrijken van de verzakingstermijn en mag er geen 

voorschot of betaling geëist of aanvaard worden gedurende de verzakingstermijn. Indien een conflict 

tussen beide regelen zich voordoet, zal er volgens TERRYN voorrang gegeven moeten worden aan de 

wettelijke bepalingen, gelet op de hiërarchie der normen.186 TIMMERMANS lijkt daarentegen 

voorstander te zijn van het tegenovergestelde standpunt.187 

 

  C. Het verzakingsbeding in de overeenkomst 

 

72. Bij de verkoop buiten de onderneming van de verkoper moet de overeenkomst de tekst van het in 

artikel 88 WHPC opgenomen verzakingsbeding bevatten.188 De wetgever heeft aan dit beding een 

bijzondere waarde gehecht door de druk ( in vet gedrukte letters) en de plaats (in een kader op de 

eerste bladzijde en los van de tekst) ervan strikt te reglementeren. Wanneer de vorm, plaats of tekst 

van het beding niet in overeenstemming is met deze regeling189, is de sanctie de nietigheid van de 

overeenkomst.190 Er bestaat discussie in de rechtsleer of de schending van deze bepaling de 

overeenkomst absoluut of relatief nietig maakt. De aard van de nietigheid wordt bepaald door de aard 

van de geschonden regel en meer bepaald het belang dat door de rechtsregel beschermd wordt. Indien 

het gaat over een schending van een rechtsregel die de openbare orde raakt, zal dit leiden tot de 

absolute nietigheid van de rechtshandeling. Regels die de openbare orde raken, zijn regels die in het 

privaatrecht de juridische grondslagen vastleggen van de ethische, economische, sociale, 

maatschappelijke orde met inbegrip van de goede zeden. De schending van een rechtsregel van 

dwingend recht leidt daarentegen tot de relatieve nietigheid van de rechtshandeling. Regels van 

dwingend recht beschermen particuliere belangen (bijvoorbeeld deze van de consument).191 Mijns 

                                                 
186 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 199-200. 
187 R. TIMMERMANS, “Bemiddelingsovereenkomsten vastgoedmakelaars. Algemene contractvoorwaarden 
wettelijk gereglementeerd”, NjW 2007, 59. 
188 Het beding luidt als volgt : “Binnen zeven werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de 
ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op 
voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding 
waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het 
voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.” 
189 Voorbeeld : op een bestelbon wordt het verzakingsbeding niet in vet gedrukte letters, noch in een kader los 
van de tekst op de voorzijde van de eerste bladzijde opgenomen. Dit beding is slechts te vinden op de keerzijde. 
Dit is een nietige overeenkomst. 
190 Vred. Brakel 14 juni 1996, RW 1996-97, 548;  Luik (13de kamer) 19 december 2000, JLMB 2002, 1744. 
191 S. STIJNS, “Nietigheid van het contract als sanctie bij zijn totstandkoming”, in J. SMITS en S. STIJNS 
(eds.), Totstandkoming van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia, 2002, 229-231. 
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inziens gaat het in het geval van artikel 88 WHPC om een relatieve, beschermingsnietigheid, waarbij 

de wet bescherming biedt aan de belanghebbende, met name de consument. Het lijkt niet aangewezen 

dat ook de verkoper de nietigheid kan inroepen van een rechtshandeling welke rechtsregels 

uitgevaardigd met het oog op de bescherming van de consument schendt. Dit zou het geval zijn indien 

het zou gaan om een absoluut nietige rechtshandeling.192 De rechtspraak is op dit punt ook niet 

eenduidig. Het Hof van Beroep te Bergen stelde in zijn arrest van 11 juni 2001 dat de schending van 

artikel 88 WHPC gesanctioneerd wordt met de absolute nietigheid aangezien de schending 

strafrechtelijk gesanctioneerd wordt op grond van artikel 102,7 WHPC.193 In een aantal andere 

arresten werd het tegenovergestelde standpunt aangenomen194, namelijk dat artikel 88 WHPC 

gesanctioneerd wordt met de relatieve nietigheid (in het voordeel van de consument).195 

 

73. Een relatief nietige rechtshandeling kan bevestigd worden, wat neerkomt op afstand doen van het 

recht om zich te beroepen op de nietigheid. Volgende voorwaarden gelden om geldig te kunnen 

bevestigen : de wil van degene die bevestigt dient vrij te zijn van gebreken; het gebrek mag geen 

invloed meer hebben op degene die bevestigt op het ogenblik van de bevestiging; de bevestiging moet 

gebeuren met kennis van zaken én de wil om te bevestigen moet vaststaan.196 

Een relatief nietige rechtshandeling kan expliciet of impliciet door de consument bevestigd worden. 

Een impliciete bevestiging kan men bijvoorbeeld afleiden uit de uitvoering van de overeenkomst, maar 

er mag niet vergeten worden dat de wil om de nietige rechtshandeling te bevestigen in elk geval 

aanwezig moet zijn. Hierdoor zal de uitvoering of het begin van uitvoering niet altijd als een 

bevestiging beschouwd kunnen worden van de relatief nietige rechtshandeling. Immers, als het 

verzakingsbeding niet werd opgenomen in de overeenkomst, dan kan de consument niet verzaken aan 

zijn rechten, dit is enkel mogelijk wanneer de consument handelt met kennis van zaken en op de 

hoogte is van zijn verzakingsrecht.197 Dit was ook het oordeel van de Rechtbank van Koophandel te 

                                                 
192 In dezelfde zin : P. DE SMEDT, “Wij kopen niet aan de deur, meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-aan-
huisverkoop” (noot onder Vred. St.-Truiden 4 juni 1996), AJT 1996-97, 279; A.C. LACOSTE, “La portée des 
dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre de ventes par démarchage, ou comment renoncer à un 
droit de renonciation”(noot onder Kh. Bergen 1 september 1994), DCCR 1995-96, 231; R. STEENNOT en S. 
DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007,  287; E. 
TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 297. 
193 Bergen (13de kamer) 11 juni 2001, Cah. Dr. Imm. 2001, 22, noot L. BARNICH. In dezelfde zin ook 
Antwerpen 1 juni 2004, NjW 2005, 801; Gent 8 november 2006, NjW 2007, 277, noot R. STEENNOT. 
194 Gent (12de k. bis) 10 september 2003, DCCR 2004, 63, noot P. DE VROEDE; Gent 12 oktober 2005, 
Jb.Hand.Med. 2005, 475; Gent 4 oktober 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 383; Gent (12de K.) 21 februari 2007, 
DCCR 2007, 277, noot E. TERRYN. 
195E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 297-301. 
196 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 303-307. 
197 P. DE SMEDT, “Wij kopen niet aan de deur, meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-aan-huisverkoop” 
(noot onder Vred. St.-Truiden 4 juni 1996), AJT 1996-97, 279 ; P. DE VROEDE, “Een verkoper die buiten zijn 
onderneming aan de consument iets verkoopt, mag in het contract het verzakingsbeding niet vergeten.” (noot 
onder Gent (12de k. bis) 10 september 2003), DCCR 2004, 67-68. 
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Bergen198. De rechter besliste in deze zaak dat de nietigheid van de overeenkomst door de afwezigheid 

van het verzakingsbeding niet gedekt kan worden door een begin van uitvoering, noch door de 

vermoedelijke afstand vanwege de consument.199 Indien men de tegenovergestelde visie zou 

aanvaarden, zou dit strijdig zijn met Richtlijn 85/577/EEG.  

 

Een belangrijk verschil tussen de Richtlijn en het Belgisch recht is het moment waarop de 

verzakingstermijn ingaat. In tegenstelling tot het Europese recht, waar de verzakingstermijn200 ingaat 

op het moment waarop de consument schriftelijk is ingelicht over het verzakingsrecht, begint naar 

Belgisch recht de verzakingstermijn te lopen de dag na de ondertekening van de overeenkomst. Het 

Europese Hof van Justitie heeft artikel 5 lid 1 van de Richtlijn verder verduidelijkt in het arrest 

Heininger201. Zolang de consument de informatie over het verzakingsrecht niet heeft ontvangen, begint 

de verzakingstermijn niet te lopen waardoor de consument in principe over een onbeperkt verlengde 

verzakingstermijn beschikt. Dit heeft tot gevolg dat het, onder het regime van de Richtlijn, niet 

mogelijk is voor de lidstaten om een maximumtermijn voor de uitoefening van het verzakingsrecht te 

bepalen wanneer de consument nooit werd ingelicht over het bestaan van dit verzakingsrecht. Dit 

artikel werd niet letterlijk omgezet in de Belgische rechtsorde, maar naar Belgisch recht moet wel 

hetzelfde resultaat bekomen worden op een andere manier : enerzijds door de verzakingstermijn te 

laten ingaan op de dag die volgt op die van de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en 

anderzijds door niet naleving van de verplichting het verzakingsbeding in de overeenkomst op te 

nemen met de nietigheid te sanctioneren.202 Volgens TERRYN leidt dit niet tot hetzelfde resultaat en 

werd de Richtlijn niet correct omgezet. De consument die de nietigheid van de overeenkomst kan 

vorderen is volgens haar slechter af dan de consument die over een verlengde verzakingstermijn 

beschikt. Hoewel de uitoefening van beide (potestatieve) rechten haar inziens retroactief werkt en een 

herstel van de statu quo ante vraagt, is de Belgische consument niettemin slechter af. De nietigheid is 

naar Belgisch recht een gerechtelijke sanctie, het verzakingsrecht wordt buitengerechtelijk 

uitgeoefend. Bovendien is de vordering tot nietigverklaring onderworpen aan een tienjarige 

verjaringstermijn203, terwijl Richtlijn 85/577/EEG volgens het Europese Hof bij niet naleving van de 

                                                 
198 Kh. Bergen 1 september 1994, DCCR 1995-96, 226, noot A.C. LACOSTE. 
199 Andere rechtspraak in dezelfde zin: Gent (12de k. bis) 10 september 2003, DCCR 2004, 63, noot P. DE 
VROEDE; Gent 4 oktober 2006, Jb.Hand.Med. 2006, 383; Gent (12de k. bis) 21 februari 2007, DCCR 2007, 277, 
noot E. TERRYN. 
200 De Richtlijn gebruikt de term ‘afstand doen van’. 
201 HvJ 13 december 2001, Heininger, Jur. 2001, I-9945. 
202 A.C. LACOSTE, “La portée des dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre de ventes par 
démarchage, ou comment renoncer à un droit de renonciation”(noot onder Kh. Bergen 1 september 1994), 
DCCR 1995-96, 229-233; E. TERRYN, “Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op 
de hoogte was van het bestaan van dit recht” (noot onder Gent (12de k.) 21 februari 2007), DCCR 2007, 286-287. 
203 Artikel 1304 B.W. bij relatieve nietigheid, artikel 2262bis B.W. bij absolute nietigheid. 
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informatieverplichting geen beperking in de tijd van de mogelijkheid tot uitoefening van het 

verzakingsrecht verdraagt.204  

 

Concluderend kan men dus stellen dat het Gemeenschapsrecht zich verzet tegen een interpretatie van 

artikel 88 WHPC die een bevestiging van de nietigheid aanvaardt zonder dat de consument op de 

hoogte was van het bestaan van zijn verzakingsrecht. Een effectieve uitoefening van het 

verzakingsrecht is dan niet meer gegarandeerd, het doel van deze bepalingen van de Richtlijn wordt 

dan ondermijnd.205  

 

74. De nietigheid van een overeenkomst die reeds werd uitgevoerd betekent niet dat de consument de 

geleverde producten zonder meer kan behouden of de geleverde diensten niet dient te vergoeden. De 

partijen dienen opnieuw in hun oorspronkelijke situatie geplaatst te worden zoals deze bestond voor 

het sluiten van de overeenkomst. Het uitgangspunt in kwestie is dat de prestaties in natura dienen te 

worden gerestitueerd. Indien dit niet mogelijk is, dient de teruggave in principe bij wijze van 

equivalent te gebeuren. De werkelijke waarde en niet de waarde bepaalt in de overeenkomst is 

bepalend, dit omdat de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan.206 Deze uitgangspunten 

zijn conform met het Europese recht. Het Europese Hof van Justitie heeft aanvaard dat Richtlijn 

85/577/EEG niet in de weg staat aan nationale bepalingen die in een verplichting tot teruggave 

voorzien bij de uitoefening van het verzakingsrecht.207 Het Europese Hof heeft daarnaast grenzen aan 

dit algemeen principe gesteld wanneer de consument niet op de hoogte werd gebracht van het bestaan 

van het verzakingsrecht. Dit zal in de regel het geval zijn wanneer de nietigheid op basis van artikel 88 

WHPC wordt ingeroepen. Teruggaveverplichtingen blijven dan mogelijk, maar wanneer blijkt dat het 

gebrek aan informatie over het verzakingsrecht ertoe geleid heeft dat de consument onderworpen werd 

aan bepaalde risico’s die hij had kunnen voorkomen indien hij wel geïnformeerd werd, moeten de 

lidstaten in de nodige maatregelen voorzien om ervoor te zorgen dat de consument de gevolgen 

hiervan niet moet dragen wanneer deze risico’s zich toch voordoen. Naar Belgisch recht bestaan er 

voldoende mogelijkheden om te vermijden dat de bescherming die de Richtlijn biedt volledig 

uitgehold wordt. Het adagium in pari causa kan hier steun bieden om de teruggaveplicht van de 

consument te beperken wanneer het ontbreken van informatie negatieve vermogensrechtelijke 

                                                 
204 E. TERRYN, “Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op de hoogte was van het 
bestaan van dit recht” (noot onder Gent (12de k.) 21 februari 2007), DCCR 2007, 286-287. Haar mening staat 
vermeld in voetnoot nummer 13. 
205 E. TERRYN, “Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op de hoogte was van het 
bestaan van dit recht.” (noot onder Gent (12de k.) 21 februari 2007), DCCR 2007, 286-287. 
206 E. TERRYN, “Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op de hoogte was van het 
bestaan van dit recht.” (noot onder Gent (12de k.) 21 februari 2007), DCCR 2007, 288-290. 
207 Zie HvJ. 25 oktober 2005, Schulte, Jur. 2005, I-9215; HvJ 25 oktober 2005, Crailsheimer Volksbank, Jur. 
2005, I-9273.  
Zie hierover : E. Terryn, “Meer duidelijkheid over gevolgen uitoefening verzakingsrecht bij verkoop buiten de 
onderneming”, DCCR 2006, 100-102. 
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gevolgen heeft gehad. De verkoper heeft immers de nietigheid van de overeenkomst zelf 

veroorzaakt.208 

 

  D. Het arrest Hamilton (HvJ 10 april 2008)209 

 

75. Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een nieuw arrest (na het arrest Heiniger, supra210) 

gewezen omtrent de mogelijkheid om de duur van de verzakingstermijn te beperken in de gevallen 

waarin de consument onjuiste informatie over de wijze van uitoefening van het verzakingsrecht 

ontvangen heeft, met name het arrest Hamilton. Aan de grondslag van deze uitspraak ligt een oude 

bepaling van de Duitse wetgeving waarin bepaald wordt dat, bij de huis-aan-huisverkoop en 

soortgelijke transacties, het verzakingsrecht vervalt één maand na de uitvoering van de overeenkomst 

door beide partijen.211 Het Europese hof kwam tot het besluit dat Richtlijn 85/577/EG betreffende de 

bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten uitgelegd moet 

worden dat de nationale wetgever mag bepalen dat het bij artikel 5 eerste lid van deze Richtlijn 

ingevoerde verzakingsrecht uitgeoefend kan worden tot uiterlijk een maand nadat de contractpartijen 

de uit een langlopende leningovereenkomst voortvloeiende prestaties volledig hebben verricht, 

wanneer de consument onjuiste informatie over de wijze van uitoefening van dit recht heeft 

ontvangen.212  

 

Volgens TERRYN is deze uitspraak van het Europese Hof bekritiseerbaar en moeilijk verzoenbaar 

met het arrest Heininger. Het Europese Hof aanvaardt immers dat de uitoefening van het 

verzakingsrecht gekoppeld wordt aan de volledige uitoefening van de overeenkomst. Men moet 

opletten met hieraan al teveel belang te hechten, de redenering van het Europese hof riskeert immers 

de bescherming die het verzakingsrecht biedt uit te hollen. Een verkoper ter kwader trouw zal immers 

                                                 
208 E. TERRYN, “Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op de hoogte was van het 
bestaan van dit recht.” (noot onder Gent (12de k.) 21 februari 2007), DCCR 2007, 289-290. 
209 HvJ 10 april 2008, Hamilton, Jur. 2008, I-2383. 
210 Supra p. 41. 
211 In casu ging het over een bepaling van het Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen 
Geschäften (wet inzake de opzegging van overeenkomsten die zijn gesloten via huis-aan-huisverkoop en 
soortgelijke transacties) van 16 januari 1986 (BGBl. I 1986, blz. 122). Artikel 2 lid 1 luidde ten tijde van de 
feiten als volgt : “Zonder mededeling van dergelijke informatie vervalt het recht van opzegging (‚Widerruf’) van 
de consument pas één maand nadat beide partijen hun prestatie hebben verricht.”. Voor de toepassing van deze 
bepaling staat het verstrekken van onjuiste informatie gelijk aan het ontbreken van informatie. 
In casu werd een leningovereenkomst gesloten in de woning van de consument ter financiering van de aankoop 
van aandelen in een vastgoedfonds.  
212 TERRYN, E., “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 132. 
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geneigd zijn om de overeenkomst snel uit te voeren. Volgens TERRYN moet dit arrest dan ook 

restrictief geïnterpreteerd worden.213  

 

  E. Tot slot 

 

76. Om af te sluiten kan reeds kort de vraag gesteld worden waarom de wetgever ervoor geopteerd 

heeft om de consument een verzakingstermijn van zeven werkdagen te verlenen214. De wetgever heeft 

de consument willen beschermen tegen de overrompeling door de verkoper. In deze gevallen bestaat 

het gevaar dat de vrije wil van de consument wordt aangetast doordat de consument zich niet heeft 

kunnen voorbereiden op de besprekingen. Er speelt een verrassingselement en de consument is niet 

opgewassen tegen het gebruik van aggressieve verkoopstechnieken vanwege de verkoper. Daarnaast is 

het voor de consument niet mogelijk om de kwaliteit en de prijs van het aanbod met andere 

aanbiedingen te vergelijken. 

De regeling met betrekking tot het verzakingsrecht wordt gewaarborgd door opname van de hierboven 

reeds vermelde, op straffe van nietigheid voorgeschreven, uitdrukkelijk beding in de overeenkomst. 

Hierdoor wordt de consument ingelicht over zijn recht om van de aankoop af te zien.215  

 

77. Tot slot kan er nog op een klein verschil gewezen worden tussen de Richtlijn en het Belgisch recht, 

met name verkrijgt de consument volgens de Richtlijn een termijn van zeven dagen om aan zijn 

aankoop de verzaken, terwijl de consument naar Belgisch recht een termijn van zeven werkdagen 

verkrijgt. Hierdoor zal de consument naar Belgisch recht over een langere termijn beschikken, immers 

zondagen en wettelijk feestdagen zijn geen werkdagen, en wanneer de termijn afloopt op een zaterdag, 

wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.216 

 

 §2. De Wet van 25 juni 1993 op de ambulante en kermisactiviteiten 

 

78. Het uitoefenen van ambulante activiteiten is verboden ten huize van de consument, tenzij deze 

activiteiten betrekking hebben op producten en diensten voor een totale waarde van minder dan 250 

euro per consument (art. 4 §1 lid3 van de wet van 25 juni 1993 op de ambulante en kermisactiviteiten). 

Daarnaast heeft de Koning bij KB van 24 september 2006217 van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt 

om te bepalen dat ingeval van toelevering van water, gas en elektriciteit en diensten van telefonie en in 
                                                 
213 TERRYN, E., “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 132. 
214 Infra p. 80. 
215 P. DE SMEDT, “Wij kopen niet aan de deur, meneer! Enkele kanttekeningen bij de huis-aan-huisverkoop” 
(noot onder Vred. St.-Truiden 4 juni 1996), AJT 1996-97, 280. 
216 Artikel 1, 9° WHPC 
217 KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, BS 29 
september 2006. 
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geval van overeenkomsten betreffende de toegang tot het internet en televisiekanalen, het bedrag van 

250 euro niet van toepassing is (art. 3 §1,1°-2° KB van 24 september 2006). Het is evenwel vereist dat 

er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De verkopen aan de consument gesloten buiten de 

onderneming van de verkoper dienen het voorwerp uit te maken van een schriftelijke en ondertekende 

overeenkomst. De verkoper moet de consument een origineel en duidelijk leesbaar exemplaar van de 

overeenkomst overhandigen, en hij moet vervolgens de overeenkomst bevestigen via een aan de 

consument persoonlijk gericht schrijven. De consument kan op eenvoudig verzoek een kopie 

ontvangen van de overeenkomst (art. 3 §2 KB 24 september 2006).218 

 

De consument heeft het recht om binnen de veertien werkdagen te verzaken aan de overeenkomst (art. 

3 §2 in fine KB 24 september 2006). Deze termijn vangt aan na ontvangst van de bevestiging van de 

verkoper of vanaf de ontvangst van de door de consument gevraagde kopie van de overeenkomst. Het 

is van belang om aan te stippen dat de consument ook over dit verzakingsrecht beschikt wanneer hij de 

verkoper uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft uitgenodigd om te onderhandelen over het sluiten van 

een overeenkomst.219 

 

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd en er toch een overeenkomst gesloten wordt 

ten huize van de consument, dan is de overeenkomst volgens BIQUET-MATHIEU nietig.220 

 

79. Voor zover de WHPC van toepassing is, blijft ze wel nog van belang. In eerste instantie wordt 

bepaald dat er gedurende de verzakingstermijn geen enkele levering van een dienst mag gebeuren en 

geen betaling van de consument geëist, noch aanvaard mag worden (art. 89 WHPC). Daarnaast vereist 

de WHPC de vermelding van het verzakingsbeding in de overeenkomst en wordt de schending hiervan 

bestrafd met de nietigheid van de overeenkomst (art. 88 WHPC).221 

 

 

 

 

                                                 
218 C. BIQUET-MATHIEU, “À propos de la conclusion du contrat de téléphonie” (noot onder Vred. Grâce-
Hollogne 5 juni 2007), JLMB 2008, 123; R. STEENNOT, “De bescherming van de consument bij de verwerving 
van nutsdiensten” in C. ENGELS en P. LECOCQ, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, 
Brugge, die Keure, 2009, 217-218. 
219 C. BIQUET-MATHIEU, “À propos de la conclusion du contrat de téléphonie” (noot onder Vred. Grâce-
Hollogne 5 juni 2007), JLMB 2008, 123; R. STEENNOT, “De bescherming van de consument bij de verwerving 
van nutsdiensten” in C. ENGELS en P. LECOCQ, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, 
Brugge, die Keure, 2009, 218. 
220 C. BIQUET-MATHIEU, “À propos de la conclusion du contrat de téléphonie” (noot onder Vred. Grâce-
Hollogne 5 juni 2007), JLMB 2008, 123. 
221 R. STEENNOT, “De bescherming van de consument bij de verwerving van nutsdiensten” in C. ENGELS en 
P. LECOCQ, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2009, Brugge, die Keure, 2009, 218. 
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Hoofdstuk  3 : Overeenkomsten betreffende consumentenkrediet 
 

Afdeling 1. Begrip 
 

80. Overeenkomsten betreffende consumentenkrediet zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen 

een kredietgever (eventueel met tussenkomst van een kredietbemiddelaar) en een consument (art. 1 

WCK222). 

 

81. De Wet consumentenkrediet vindt toepassing wanneer de kredietovereenkomst gesloten wordt 

tussen een consument en een kredietgever of kredietbemiddelaar. In artikel 1,1° WCK wordt de 

consument omschreven als elke natuurlijke persoon die ten aanzien van de onder de Wet 

consumentenkrediet vallende verrichtingen handelt met een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te 

zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten.  In tegenstelling tot de WHPC, kunnen 

enkel natuurlijke personen consument zijn. Ook de begrippen ‘kredietgever’ en ‘kredietbemiddelaar’ 

worden gedefiniëerd in de wet. De kredietgever is elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon of elke 

groep van dergelijke personen die krediet verleent binnen het kader van zijn handels- of 

beroepsactiviteiten (art. 1,2° WCK). Een occasionele kredietverlening aan een vriend of familielid valt 

niet onder het toepassingsgebied vermits de kredietverlening moet geschieden in het kader van zijn 

beroepsactiviteit. Dit vereist een zekere regelmaat. De kredietverlening moet het genereren in zijn 

levensonderhoud tot doel hebben. De persoon of elke groep van personen die een verkoop op 

afbetaling of een financieringshuur aanbiedt of sluit wanneer deze overeenkomst het voorwerp 

uitmaakt van een onmiddellijke overdracht of indeplaatstelling ten gunste van een erkende 

kredietgever aangewezen in de overeenkomst, wordt op grond van artikel 1,2° WCK van het 

toepassingsgebied uitgesloten. De kredietbemiddelaar is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

bijdraagt tot het sluiten of tot het uitvoeren van een kredietovereenkomst binnen het kader van zijn 

handels- en beroepsactiviteiten (art. 1,3° WCK). Ten slotte wordt ook het begrip 

‘kredietovereenkomst’ gedefiniëerd als elke overeenkomst waarbij een kredietgever krediet verleent of 

toezegt aan de consument, in de vorm van een uitstel van betaling, een lening of elke andere 

gelijkaardige betalingsregeling (art. 1,4° WCK). Op een aantal kredietovereenkomsten is de Wet 

consumentenkrediet niet van toepassing. Een opsomming wordt gegeven in artikel 3 §1 WCK. Het 

gaat onder andere om de verzekeringsovereenkomsten. Bij toepassing van artikel 3 §2 WCK worden 

bepaalde vormen van kredietovereenkomsten slechts gedeeltelijk aan de WCK onderworpen.223 

 

                                                 
222 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, BS 9 juli 1991, erratum BS 6 augustus 1991. 
223 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  325-332; T. VAN DYCK, “De hervormde wet op het consumentenkrediet – kritische analyse 
van het vernieuwd « algemeen deel » van de WCK”, RW 2003-04, 686-689. 
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Er dient aangestipt te worden dat er ook voldaan dient te zijn aan de vereisten betreffende het 

toepassingsgebied ratione loci van de Wet consumentenkrediet. Dit wordt bepaald in artikel 2 WCK. 

 

Afdeling 2. Belgisch recht en het Europese kader 
 

 §1. Europees recht 

 

82. Richtlijn 87/102/EEG betreffende het consumentenkrediet224, die uitgaat van het principe van 

minimale harmonisatie, verplicht te lidstaten niet om de consument een verzakingsrecht te geven. 

Anderzijds belet de Richtlijn de lidstaten niet om te voorzien in een verzakingsrecht. Het karakter van 

minimale harmonisatie laat dit toe (art. 15 Richtlijn 87/102/EEG). Het ontbreken van een 

verzakingsrecht in de Richtlijn kan worden teruggebracht op de noodzaak een akkoord te bereiken 

onder de verschillende lidstaten en het compromis karakter van de Richtlijn. De Richtlijn suggereert 

wel om in een verplichting te voorzien informatie over de verzakingstermijn te verstrekken (zie art. 4, 

lid 3 en de bijlage bij Richtlijn 87/102/EEG).225 

 

83. Vanaf 12 mei 2010 zal Richtlijn 87/102/EEG echter ingetrokken worden en zal Richtlijn 

2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten226 van toepassing zijn. De nieuwe 

Richtlijn poogt een doorzichtiger en efficiëntere markt te creëren die de consument een zodanige 

bescherming biedt dat het vrije verkeer van het aanbod van krediet voor zowel de kredietgever als de 

kredietnemer optimaal functioneert. Men streeft een dubbele doelstelling na, enerzijds het bevorderen 

van een eenheidsmarkt inzake krediet en anderzijds het verzoenen van belangen van kredietgevers en 

kredietnemers door een optimale bescherming van de consument.  Anders dan de huidige Richtlijn, 

gaat de nieuwe Richtlijn uit van het principe van maximale harmonisatie.227 In zoverre de nieuwe 

Richtlijn geharmoniseerde bepalingen bevat, zullen de lidstaten geen bepalingen mogen handhaven of 

invoeren in hun nationale wetgeving die afwijken van die welke in deze Richtlijn zijn vastgesteld (art. 

22 lid1 Richtlijn 2008/48/EG). 

 

Uit verschillende verslagen en raadplegingen van de Europese Commissie bleek dat de wetgevingen 

van de lidstaten inzake kredietverlening aan natuurlijke personen in het algemeen en 

consumentenkrediet in het bijzonder nog sterk uiteenlopen. Uit een analyse van de nationale wetten tot 

omzetting van Richtlijn 87/102/EEG kwam namelijk naar voor dat de lidstaten wegens nationaal 

                                                 
224 Pb.L. 12 februari 1987, afl. 42, 48-53. 
225 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 147-148. 
226 Pb.L. 22 mei 2008, afl. 133, 66-92. 
227 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 148. 
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verschillende juridische en economische omstandigheden naast Richtlijn 87/102/EEG een reeks 

verschillende instrumenten ter bescherming van de consument toepassen. De feitelijke en juridische 

situatie die uit deze nationale verschillen resulteert, brengt in sommige gevallen 

concurrentieverstoringen tussen kredietgevers in de Gemeenschap mee en schept belemmeringen voor 

de interne markt in het geval dat de lidstaten verschillende dwingende bepalingen hebben vastgesteld 

die strenger zijn dan die van Richtlijn 87/102/EEG. Teneinde de totstandkoming van een goed 

functionerende interne markt voor consumentenkrediet te vergemakkelijken, moet op een aantal 

kerngebieden een geharmoniseerd communautair kader worden geschapen.228 

 

84. Het nieuwe artikel 14 verleent de consument een verzakingsrecht229 met een termijn van veertien 

kalenderdagen om zonder opgave van redenen aan de kredietovereenkomst te verzaken. Wat de 

overige modaliteiten betreft, deze zijn gelijkaardig met de modaliteiten vermeldt in Richtlijn 

2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten230.231 

 

85. De lidstaten moeten de nodige wettelijke en bestuurlijke bepalingen vaststellen om aan deze 

Richtlijn te voldoen en zij moeten deze publiceren vóór 12 mei 2010. De nieuwe bepalingen zullen 

toegepast worden met ingang van 12 mei 2010 (art. 27 lid1 Richtlijn 2008/48/EG). 

 

 §2. Belgisch recht 

 

  A. De veralgemeende verzakingstermijn : artikel 18 WCK 

 

   1. Termijn 

 

86. Naar Belgisch recht voorziet artikel 18 §1 WCK in een veralgemeende verzakingstermijn232 van 

zeven werkdagen. Deze termijn vangt aan de eerste werkdag volgend op de dag van de ondertekening 

van de overeenkomst. Op een aantal limitatief opgesomde overeenkomsten is dit verzakingsrecht niet 

van toepassing. Het gaat hier over de verkoop op afbetaling, de financieringshuur en de lening op 

afbetaling, voor zover het kredietbedrag van deze overeenkomsten lager is dan 1.250 euro. Bedraagt 

het kredietbedrag 1.250 euro of meer, dan zal het verzakingsrecht wel van toepassing zijn.233 

De constatering dat de consument bij een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening 

op afbetaling waarvan het bedrag minder dan 1.250 euro bedraagt, niet over een verzakingsrecht 

                                                 
228 Overweging 3, 4 en 7 van Richtlijn 2008/48/EG. 
229 De Richtlijn gebruikt de term ‘herroepingsrecht’. 
230 Pb.L. 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24. Supra p. 19. 
231 Zie hierover : A.-L. EVRARD, “Directive crédit à la consommation: dernière ligne droite”, DCCR 2008, 121. 
232 De wet gebruikt de term ‘mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien’. 
233 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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beschikt, betekent op zich niet dat de consument nooit over een verzakingsrecht zou beschikken. Er 

dient rekening gehouden te worden met artikel 81 §4 WHPC, welke een specifieke regeling bevat. Aan 

de consument wordt de mogelijkheid geboden om te verzaken aan de reeds tot stand gekomen 

kredietovereenkomst. Hiertoe dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Ten eerste moet de 

consument ook afzien van de door de kredietovereenkomst gefinancierde en op afstand gesloten koop- 

of dienstverleningsovereenkomst. Ten tweede heeft de consument de kredietovereenkomst gesloten 

om de betaling van het product of van de dienst geheel of gedeeltelijk te financieren. Ten derde werd 

de kredietovereenkomst gesloten met de verkoper of werd verstrekt door een derde, voorzover een 

akkoord bestaat tussen de verkoper en de derde, met als doel het verzekeren van de financiering van de 

verkoop door deze laatste. Ten slotte moet de verzaking aan de kredietovereenkomst geschieden 

binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald in artikel 80 WHPC.234 

 

87. Daarnaast beschikt de consument ook over een verzakingsrecht om van de kredietovereenkomst af 

te zien wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de 

onderneming van de kredietgever of de kredietbemiddelaar (art. 18 §2 WCK). Opnieuw geldt een 

termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de 

overeenkomst. Vereist is dat de ondertekening geschiedt in de aanwezigheid van beide partijen.235 De 

uitzonderingen vermeldt in §1 van artikel 18 WCK zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing. 

Er kan hier gedacht worden aan de gevallen waarin de kredietgever of de kredietbemiddelaar zich naar 

de woning van de consument begeeft, of wanneer de overeenkomst gesloten is tijdens een beurs of 

tentoonstelling. Artikel 1,17° WCK bepaalt wat er onder ‘de onderneming van de kredietgever of van 

de kredietbemiddelaar’236 dient verstaan te worden.237 

 

88. De wet drukt de termijn uit in ‘werkdagen’. Werkdagen zijn alle kalenderdagen met uitsluiting van 

zondagen en wettelijke feestdagen (art. 1,21° WCK). Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen op een 

zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

 

   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

89. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn verzakingsrecht, dient hij de kredietgever 

daarover te verwittigen bij een ter post aangetekende brief vóór het verstrijken van de zevende 
                                                 
234 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 21-22. 
235 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 22. 
236 Dit is de plaats waar hij gewoonlijk zijn bedrijf uitoefent, dat is zijn hoofdvestiging, een filiaal of een in het 
handelsregister ingeschreven agentschap of de vestiging van een andere kredietgever of kredietbemiddelaar (art. 
1,17° WCK). 
237 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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werkdag (art. 18 §3 WCK). De wet bepaalt niet wanneer de consument aan zijn verplichting voldaan 

heeft. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel is er aan de verplichting voldaan wanneer de consument de 

brief verstuurd heeft binnen de verzakingstermijn (de verzendtheorie), ofwel is het vereist dat de brief 

de kredietgever binnen de verzakingstermijn bereikt heeft.238 

Volgens LETTANY moet de kredietgever de brief op de laatste dag van de verzakingstermijn 

ontvangen hebben. De kredietgever is immers pas verwittigd op het ogenblik dat hij het schrijven 

ontvangt en volgens de wet dient de kredietgever verwittigd te zijn vóór het verstrijken van de 

termijn.239 STEENNOT en TERRYN zijn daarentegen van oordeel dat de verzendtheorie toepassing 

vindt. Volgens hen volstaat het dat de consument het aangetekend schrijven verzendt gedurende de 

verzakingstermijn.240 BLOMMAERT en NICHELS stellen dat wanneer vereist wordt dat de brief, 

waarin de consument meedeelt af te zien van de kredietovereenkomst, de kredietgever dient te 

bereiken voor of uiterlijk bij het verstrijken van de verzakingstermijn, er ten onrechte een voorwaarde 

toegevoegd wordt aan de wet. Bovendien zou dit ertoe leiden dat de verzakingstermijn van de 

consument de facto wordt ingekort.241 

 

   3. Gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht 

 

90. De consument die gebruik maakt van zijn verzakingsrecht is gelijktijdig gehouden de ontvangen 

bedragen of goederen terug te geven, en de voor de kredietopnemingsperiode verschuldigde rente te 

betalen (art. 18 §3 WCK). Dit laatste is het geval wanneer de consument reeds over de ontleende 

kapitalen of goederen zou beschikken. De rente wordt berekend volgens de jaarlijkse kostenpercentage 

zoals vooropgesteld in de overeenkomst.242 Deze rente is verschuldigd op het terug te geven bedrag 

voor de periode, welke ten vroegste kan aanvangen na de ondertekening van de overeenkomst, dat de 

consument er gebruik van gemaakt heeft of erover heeft kunnen beschikken. Geen enkele andere 

vergoeding mag van de consument geëist worden. Er mag dus geen vergoeding gevraagd worden voor 

het verlies dat de verkoper eventueel lijdt indien hij het goed niet meer als nieuw kan verkopen.243 

                                                 
238 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. 
STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 22. 
239 P. LETTANY, Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer, 1993, 107. 
240 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 23; E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het 
herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 179 (voetnoot 
797). 
241 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
242 P. LETTANY, Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer, 1993, 112. 
243 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl; R. 
STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
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Volgens de Memorie van Toelichting bezit de consument niet langer over een verzakingsrecht indien 

de consument klaarblijkelijk het gefinanceerde goed heeft verbruikt, beschadigd of verloren, of indien 

de dienst reeds gepresteerd werd.244 

 

91. De kredietgever dient het voorschot dat betaald werd in het raam van een verkoop op afbetaling 

terug te storten (art. 18 §3 WCK). Dit dient te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de 

mededeling van de consument dat hij verzaakt aan de overeenkomst. Een schending van deze regel 

wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 101 §1,15° WCK). 

 

Uit het voorgaande volgt dat zowel de kredietgever als de consument kunnen uitvoeren tijdens de 

verzakingstermijn. De verbintenissen zijn ook uitvoerbaar, onder voorbehoud van de beperkingen die 

voortvloeien uit andere specifieke bepalingen van de WCK245.246 

 

   4. De aangehechte overeenkomsten 

 

92. De ontbinding van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de 

aangehechte overeenkomsten met zich mee (art. 18 §3 in fine WCK). Volgens de Memorie van 

Toelichting gaat het om overeenkomsten die door de  consument worden aangegaan in het kader van 

de kredietovereenkomst, met als voorbeeld een verzekeringsovereenkomst of een 

onderhoudscontract.247 De wet zelf definiëert het begrip niet.248 De wetgever heeft er uitdrukkelijk 

voor gekozen om niet te verwijzen naar de definitie van aangehechte overeenkomst uit de Wet op het 

hypothecair krediet.249 Men wou het begrip in de WCK een ruimere inhoud geven. 

 

93. In de rechtsleer worden uiteenlopende interpretaties van het begrip ‘aangehechte overeenkomst’ 

teruggevonden. 

STEENNOT is van oordeel dat een overeenkomst slechts als een aangehechte overeenkomst 

beschouwd kan worden indien de overeenkomst geen zin of betekenis heeft zonder de aanwezigheid 

van de betrokken kredietovereenkomst. Eventueel kan in de kredietovereenkomst bepaald worden 

welke de aangehechte overeenkomsten zijn, maar dergelijke bepaling mag geen beperking van de 

                                                                                                                                                         
Intersentia, 2007,  360; R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de 
nieuwe wet consumentenkrediet”, DCCR 2004, 23. 
244 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, doc. 50-1730/1, 21. 
245 Bv. : de beperkingen die voortkomen uit artikel 19 WCK; op grond van artikel 45 WCK bestaat de 
overeenkomst bij een verkoop op afbetaling niet vooraleer het voorschot betaald is, ook al kan de 
verzakingstermijn reeds beginnen lopen. 
246 TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 370-371. 
247 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, doc. 50-1730/1, 21. 
248 Ook bij de overeenkomsten op afstand heeft de wetgever het begrip niet gedefiniëerd. Supra p. 25. 
249 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, doc. 50-1730/1, 21. 
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rechten van de consument inhouden (art. 4 WCK). Zo kan bij een lening op afbetaling de 

gefinancierde overeenkomst niet als een aangehechte overeenkomst beschouwd worden. De 

consument blijft er dan ook toe gehouden de onderliggende overeenkomst te financieren.250 Er bestaat 

immers geen parallellisme tussen de lening op afbetaling en de onderliggende overeenkomst.251 Dit 

lijkt volgens TERRYN niet de bedoeling van de wetgever te zijn geweest om de ‘aangehechte’ 

overeenkomsten tot deze situatie uit te breiden. Zij voegt hieraan toe dat indien de wetgever het begrip 

tot deze overeenkomsten had willen uitbreiden, een verwijzing naar de bepalingen die betrekking 

hebben op een band tussen de kredietovereenkomst en de overeenkomst waarvoor financiering wordt 

gevraagd (art. 19 WCK) en/of de bepalingen die betrekking hebben op de tegenwerpelijkheid van 

verweermiddelen (art. 24 WCK) mogelijk was geweest, maar de wetgever heeft dit niet gedaan.252 

TERRYN pleit daarentegen voor de introductie van het criterium van de economische eenheid.253 Zij 

wordt hierin gevolgd door de nieuwe Richtlijn 2008/48/EG, waarin het begrip gedefiniëerd wordt in 

het artikel 3,n (infra). 

VAN DEN HAUTE brengt het criterium van de ondeelbaarheid naar voren. Een verkoopovereenkomst 

en/of een onderhoudsovereenkomst zijn dan aangehechte overeenkomsten indien het gefinancierde 

goed een ondeelbaar geheel vormt met de kredietovereenkomst, met andere woorden de consument 

zou het goed nooit gekocht hebben indien hij de kredietovereenkomst niet gesloten had.254 

BLOMMAERT en NICHELS vinden deze definitie te ruim en stellen dat het denkbaar is dat deze 

definitie de deur openzet voor misbruiken. Nadat de consument een goed of dienst heeft aangekocht, 

zou hij een kredietovereenkomst kunnen sluiten, waaraan hij binnen de termijn verzaakt, om daarna de 

ontbinding van de verkoopovereenkomst te vragen. Het kan ook zijn dat de kredietovereenkomst 

gesloten wordt vóór de aankoop, maar bij de aankoop wordt niets meegedeeld aan de verkoper of 

dienstverlener over de kredietovereenkomst. In beide gevallen wordt er bij het sluiten van de 

verkoopovereenkomst geen kennisgeving gegeven van de kredietovereenkomst. Volgens 

BLOMMAERT en NICHELS zouden in deze redenering aldus alle koop- of 

dienstverleningsovereenkomsten waarbij de consument betrokken partij is, in aanmerking komen voor 

een ontbinding van rechtswege. Zij argumenteren dat er sprake kan zijn van een aangehechte 

overeenkomst wanneer de band tussen de kredietovereenkomst en de gefinancierde overeenkomst wel 

tot uitdrukking gebracht wordt, doordat het gefinancierde goed of de dienstverlening vermeld wordt in 

de kredietovereenkomst en omgekeerd. De vermelding in beide overeenkomsten stipt het belang aan 

die de consument hecht aan beide overeenkomsten om de aankoop van een goed of dienstverlening 
                                                 
250 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 24. 
251 P. LETTANY, Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer, 1993, 108-109. 
252 TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 502-503. 
253 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 520-522. 
254 E. VAN DEN HAUTE, “Les contrats annexes au contrat de crédit” in C. BIQUET-MATHIEU (ed.), Le crédit 
à la consommation, Brussel, Larcier, 2004, 259. 
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door middel van krediet te realiseren. Buiten de gevallen waarin sprake is van een vermelding in de 

overeenkomst, volgen zij de mening van STEENNOT en stellen ook zij dat het begrip aangehechte 

overeenkomsten beperkt dient te blijven tot die overeenkomsten waarvan vaststaat dat hun bestaan 

geen zin of betekenis heeft zonder de aanwezigheid van de kredietovereenkomst.255 

Als laatste interpretie van het begrip ‘aangehechte overeenkomst’ kan verwezen worden naar deze van 

BALATE : ‘les opérations qui présentent un lien suffisamment étroit avec le contrat de crédit, pour 

être considérés comme ne pouvant exister que si, et seulement si, le contrat de crédit lui-même avait 

été maintenu’.256 

 

In de toekomst zal hier naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid over bestaan. Richtlijn 

2008/48/EG bevat immers een definitie met wat verstaan dient te worden onder een ‘aangehechte 

overeenkomst’257. Omdat de Richtlijn uitgaat van het principe van maximale harmonisatie, zullen de 

lidstaten deze definitie moeten overnemen. Het gaat over een kredietovereenkomst waarbij geldt dat :  

• het betreffende krediet uitsluitend dient ter financiering van een overeenkomst voor de 

levering van een bepaald goed of de verrichting van een bepaalde dienst, en 

• die twee overeenkomsten objectief gezien een commerciële eenheid vormen; een commerciële 

eenheid wordt geacht te bestaan indien de leverancier of de dienstenaanbieder zelf het krediet 

van de consument financiert of, in het geval van financiering door een derde, indien de 

kredietgever bij het voorbereiden of sluiten van de kredietovereenkomst gebruikmaakt van de 

diensten van de leverancier of dienstenaanbieder, dan wel indien de bepaalde goederen of de 

levering van een bepaalde dienst uitdrukkelijk worden vermeld in de kredietovereenkomst. 

(art. 3,n) 

 

  B. Kredietovereenkomsten op afstand : artikel 20bis WCK 

 

   1. Algemeen 

 

94. De kredietovereenkomsten waarop de WCK van toepassing is, kunnen gekwalificeerd worden als 

een financiële dienst zoals gedefiniëerd in de WHPC. Het betreft met name diensten op het vlak van 

kredietverstrekking (zie art. 77 §1,4° WHPC). De WHPC, en meer concreet de regeling betreffende de 

financiële diensten op afstand258, geldt als gemeen recht.259 In principe is deze regeling ook van 

                                                 
255 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 18 Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
256 E. BALATE, “La conslusion du contrat de crédit. L’apport de la loi du 23 mars 2003 modifiant la loi du 12 
juin 1991 relative au crédit à la consommation” in F. DOMONT-NAERT en P. JADOUL,  Actualités du droit de 
crédit à la consommation, Brussel, Fac. Universitaires Saint Louis, 2004, 78. 
257 De Richtlijn spreekt over een “gelieerde kredietovereenkomst”. 
258 Artikelen 77 en  83bis ev. WHPC 
259 Supra p. 19. 
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toepassing op de kredietovereenkomsten die onder het toepassingsgebied van de WCK vallen. Het 

gehanteerde consumentenbegrip in beide wetgevingen is immers verenigbaar.260  

In de vierde paragraaf van artikel 18 WCK wordt bepaald dat de in dit artikel uitgewerkte regeling niet 

van toepassing is op kredietovereenkomsten op afstand. 

 

95. In artikel 1,12°bis WCK wordt, wat betreft de definitie van een kredietovereenkomst op afstand, 

verwezen naar artikel 77 WHPC. Meer concreet kunnen we aannemen dat artikel 77 §1,1° WHPC 

bedoeld wordt, waarbij de term ‘verkoper’ vervangen dient te worden door ‘kredietgever of 

bemiddelaar’ en ‘consument’ volgens de WCK enkel een natuurlijke persoon kan zijn.261 Bovendien 

valt de consument die handelt met een overwegend privaat oogmerk, en die bijkomend ook een 

beroepsmatig gebruik kent, ook onder het toepassingsgebied van de WCK. Dit is niet het geval bij de 

WHPC, waar men pas consument is als de aankoop buiten elk professioneel kader gebeurt.262 Het 

begrip ‘overeenkomst op afstand’ werd reeds eerder verduidelijkt.263 

 

96. Artikel 20bis WCK wijkt in bepaalde gevallen af van het ‘gemene recht’, de WHPC. Het is niet 

duidelijk of artikel 20bis WCK ten opzichte van deze regeling van gemeen recht als lex specialis geldt 

en bijgevolg als een uitzondering aanzien moet worden. Dit gaat zover dat er vragen rijzen bij de 

relevantie van artikel 20bis WCK (infra).264 

 

   2. Het regime 
 

97. Niet alle kredietovereenkomsten op afstand vallen onder het toepassingsgebied van artikel 20bis 

WCK. Vooreerst viseert artikel 20bis WCK enkel kredietovereenkomsten op afstand voor de aankoop 

van een goed. De financiering van diensten blijft onderworpen aan de regeling inzake financiële 

diensten zoals bepaald in de WHPC. Daarnaast wordt vereist dat, ofwel de kredietovereenkomst op 

afstand het gefinancierde goed (dat werd verkocht op afstand) vermeldt, ofwel dat het kredietbedrag of 

het opgenomen bedrag rechtstreeks door de kredietgever aan de verkoper op afstand gestort wordt.  

Indien hieraan voldaan is,  beschikt de consument over een verzakingstermijn van ten minste zeven 

werkdagen. Artikel 20bis WCK verwijst hieromtrent naar artikel 80 WHPC. Het betreft het 

verzakingsrecht van toepassing op overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op 

                                                 
260 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 20bis Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
261 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 180-181. 
262 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 20bis Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl 
263 Supra p. 4. 
264 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 20bis Wet Consumentenkrediet” in Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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financiële diensten. Dit werd reeds eerder behandeld.265 Volgens BLOMMAERT en NICHELS kan 

vanuit een legalistische benadering geargumenteerd worden dat voor kredietovereenkomsten waarop 

artikel 20bis WCK van toepassing is, enkel de doorverwijzing naar de termijn van zeven werkdagen266 

relevant is. Volgens hen dienen deze kredietovereenkomsten beschouwd te worden als financiële 

diensten waarop artikel 79 WHPC niet van toepassing is.267  

 

98. Tijdens de verzakingstermijn268 die geldt voor het op afstand verkochte goed heeft de consument 

het recht om de kredietgever mee te delen dat hij eveneens van de kredietovereenkomst afziet. Dit 

recht wordt uitgeoefend zonder straffen of schadevergoeding. De vermelding in de wet dat de 

kredietovereenkomst op afstand slechts voltrokken is na het verstrijken van de verzakingstermijn van 

toepassing op de overeenkomst op afstand en voor zover de consument geen gebruik gemaakt heeft 

van zijn verzakingsrecht, brengt met zich mee dat er geen aparte uitoefening van het verzakingsrecht 

voor de gekoppelde kredietovereenkomst vereist is. De WCK bepaalt nergens wat de overige 

modaliteiten zijn voor de uitoefening van het verzakingsrecht. Bovendien kan de consument ook aan 

de kredietovereenkomst verzaken wanneer hij zijn verzakingsrecht toepasselijk op de overeenkomst op 

afstand niet uitoefent. De WCK bepaalt hiervoor geen vormvereisten. Dit hoeft, in tegenstelling tot 

artikel 18 §3 WCK, niet te gebeuren door middel van een ter post aangetekende brief. Dit verdient wel 

de voorkeur, gelet op de redenen van bewijsrechtelijke aard.269 De vraag kan gesteld worden of de 

consument aan de kredietovereenkomst kan verzaken wanneer hij overeenkomstig artikel 80 §4 

WHPC270 niet over een verzakingsrecht beschikt met betrekking tot de overeenkomst op afstand. Dit 

heeft wel degelijk belang, immers het kan in bepaalde gevallen alsnog dienstig zijn om van de 

kredietovereenkomst af te zien.271 Volgens STEENNOT is het nog steeds mogelijk om te verzaken aan 

de kredietovereenkomst en dit gedurende de termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste 

werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst (termijn bepaald in artikel 18 §1 WCK). 

Iedere andere interpretatie lijkt volgens hem in strijd met de ratio legis.272 

 

99. Wat de gevolgen betreft van de uitoefening van het verzakingsrecht, kunnen verschillende 

hypothesen onderscheiden worden. Vooreerst is het mogelijk dat de consument verzaakt aan de 

                                                 
265 Supra p. 6. 
266 Verwijzing naar de termijn zoals bedoeld in artikel 80 WHPC. 
267 D. BLOMMAERT en F. NICHELS, “Artikel 20bis Wet op het consumentenkrediet” in Financieel recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
Anders : R. STEENNOT, Financiële diensten op afstand, Gent, Larcier, 2006, 99. 
268 De wet spreekt over de ‘bedenktermijn’. 
269 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  363; E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als 
instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 181-182. 
270 Supra p. 17. 
271 Bv. : de consument wil zich wenden tot een andere kredietgever of hij wil contant betalen. 
272 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 28. 
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verkoopovereenkomst binnen de door de WHPC bepaalde termijn en voorwaarden. In dit geval is de 

kredietovereenkomst onbestaande omdat deze slechts tot stand komt bij het verstrijken van de 

verzakingstermijn. Daarnaast is het mogelijk dat de consument geen gebruik maakt van zijn 

verzakingsrecht met betrekking tot de verkoopovereenkomst, maar wel verzaakt aan de 

kredietovereenkomst. In dit geval zal de consument het goed contant moeten betalen of hij zal zich 

eventueel tot een andere kredietgever kunnen wenden voor de financiering van de aankoop.273 

 

100. De kredietovereenkomst op afstand is slechts voltrokken bij het verstrijken van de 

verzakingstermijn, zoals bedoeld in artikel 80 WHPC, en voor zover de consument zijn recht om af te 

zien niet heeft uitgeoefend. Dit geldt onverminderd artikel 45 §2 WCK, waarin bepaald wordt dat de 

verkoop op afbetaling niet voltrokken is zolang het voorschot niet betaald is.  

 

101. Er mag geen voorschot geëist worden voor het verstrijken van de verzakingstermijn. Indien de 

consument niet verzaakt aan zijn overeenkomst, moet hij het voorschot betalen uiterlijk binnen zeven 

werkdagen volgend op het verstrijken van de verzakingstermijn. Het gaat hier om een afwijking van 

artikel 45 §1 WCK, waarin bepaald wordt dat de kredietgever bij de ondertekening van de 

overeenkomst een voorschot moet ontvangen dat niet minder dan 15% van de aankoopprijs bij 

contante betaling mag bedragen. Er dient aangestipt te worden dat deze regeling de verkoper niet 

verbiedt om betaling van een voorschot te aanvaarden gedurende de verzakingstermijn. Het wordt de 

verkoper immers enkel verboden om betaling te eisen.274 Indien het concreet gaat om een verkoop op 

afbetaling en artikel 45 WCK toepassing vindt, kunnen we meerdere hypothesen onderscheiden. In 

een eerste hypothese betaalt de consument reeds het voorschot van 15% gedurende de 

verzakingstermijn, dan is de overeenkomst voltrokken op het tijdstip dat de verzakingstermijn 

verstrijkt. In een tweede hypothese betaalt de consument het voorschot binnen een termijn van zeven 

werkdagen na het verstrijken van de verzakingstermijn, de overeenkomst is dan voltrokken op het 

tijdstip waarop de kredietgever het voorschot ontvangen heeft. Een laatste hypothese betreft de situatie 

waarin de consument geen voorschot betaalt, dan is de overeenkomst niet voltrokken en 

onbestaande.275 

 

102. Wat de overige kredietovereenkomsten op afstand betreft die niet onder het toepassingsgebied 

van artikel 20bis WCK vallen, blijft de regeling uit de WHPC inzake de financiële diensten gelden.276 

 

                                                 
273 R. STEENNOT, “De totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten onder de nieuwe wet 
consumentenkrediet”, DCCR 2004, 28. 
274 Naar analogie met hetgeen aanvaard wordt bij toepassing van de bepalingen betreffende de overeenkomsten 
op afstand in de WHPC. Supra p. 13. 
275 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007,  362-363. 
276 Artikelen 77 en 83bis e.v. WHPC. 
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  C. Verhouding tot de WHPC 

 

103. Er dient onderzocht te worden wat de verhouding is tussen enerzijds de WCK en artikel 81 §4 

WHPC en anderzijds tussen artikel 20bis WCK en artikel 83sexies WHPC. 

 

   1. WCK – Artikel 81 §4  WHPC 

 

104. Als algemene regel geldt ‘lex specialis derogat legi generali’. De WCK wordt als de lex specialis 

beschouwd. In de rechtsleer wordt deze algemene regel genuanceerd. Ter bescherming van de 

consument moet gestreefd worden naar een maximale gecombineerde toepassing, de voorrangsregel 

van de specifieke norm geldt enkel wanneer eenzelfde materie op tegenstrijdige wijze geregeld wordt. 

Beide wetten zullen bepaling per bepaling naast elkaar geplaatst moeten worden om na te gaan of er 

een regeling bestaat over de betrokken problematiek die tegenstrijdig is. 

Artikel 20bis WCK en artikel 81 §4 conflicteren niet waardoor de lex specialis-regel niet toegepast 

dient te worden.277 

 

105. Volgens DEMUYNCK kan het resultaat van de toepassing van de algemene regel verschillen 

naar gelang het gekozen specificiteitscriterium. Daardoor zal in bepaalde gevallen de WHPC als 

specifiekere wet gelden. Dit heeft tot gevolg dat de WCK slechts zal primeren indien ze in een 

concreet geval kan beschouwd worden als de lex specialis en de gecombineerde toepassing van de 

relevante bepalingen onmogelijk is.278 

 

Volgens TERRYN lijkt de verhouding waarbij de WCK de lex specialis is eerder omgekeerd te zijn 

met betrekking tot artikel 18 WCK. Artikel 18 WCK voorziet immers in een algemene regeling van 

het verzakingsrecht voor kredietovereenkomsten, terwijl artikel 81 §4 WHPC het verzakingsrecht voor 

een zeer specifieke categorie van kredietovereenkomsten regelt.279 

 

   2. Artikel 20bis WCK – Artikel 83sexies WHPC 

 

106. Geldt hier de regel ‘lex specialis derogat legi generali’? Of moeten beide bepalingen cumulatief 

toegepast worden? 

                                                 
277 E. TERRYN, “Artikel 81 §4 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
278 I. DEMUYNCK, “De WHPC en het privaat bankrecht : capita selecta” in J. CERFONTAINE, M. TISON en 
C. VAN ACKER (eds.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
43. 
279 E. TERRYN, “Artikel 81 §4 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten280 

gaat uit van het principe van maximale harmonisatie. De lidstaten kunnen in principe geen afwijkende 

bepalingen in hun nationale wetgeving opnemen. Dit heeft tot gevolg dat zowel de interpretatie 

waarbij artikel 20bis WCK als lex specialis dient beschouwd te worden en de interpretatie waarbij 

gesteld wordt dat beide bepalingen cumulatief toegepast dienen te worden, onverenigbaar lijken met 

Richtlijn 2002/65/EG. In het eerste geval omdat het in die interpretatie mogelijk is dat de consument 

over minder dan veertien kalenderdagen beschikt om te verzaken aan zijn overeenkomst. In de tweede 

interpretatie zou artikel 20bis WCK de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bepalen, 

terwijl artikel 83sexies WHPC het verzakingsrecht zou beheersen.281 

Vanuit de optiek dat Richtlijn 2002/65/EG uitgaat van het principe van maximale harmonisatie en het 

feit dat artikel 83sexies WHPC Richtlijn 2002/65/EG omzet in het Belgisch recht, moet er volgens 

STEENNOT voorrang gegeven worden aan artikel 83sexies WHPC. Indien men deze interpretatie 

aanvaardt, dan is artikel 20bis WCK, wat betreft het verzakingsrecht, overbodig.282 

 

107. De vraag kan dus gesteld worden of artikel 20bis WCK nog veel nut heeft. Indien het enkel de 

bedoeling is te beletten dat de consument verbonden zou zijn door een kredietovereenkomst zolang de 

mogelijkheid bestaat om te verzaken aan de gefinancierde overeenkomst, dan kan bijna hetzelfde 

resultaat bekomen worden op grond van artikel 81 §4 WHPC. In dit artikel wordt aan de consument de 

mogelijkheid geboden om ook te verzaken aan de kredietovereenkomst die hij gesloten heeft ter 

financiering van van een product of dienst, ingeval hij verzaakt aan de (gefinancierde) 

overeenkomst.283 De toepassingsvoorwaarden van artikel 81 §4 WHPC zijn wel iets strenger.284 

 

Hoofdstuk 4 : Verzekeringen 
 

Afdeling 1. Begrip 

 

108. Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een partij, de verzekeraar, zich er 

tegen betaling van een vaste of veranderlijke premie tegenover een andere partij, de verzekeringnemer, 

toe verbindt een in de overeenkomst bepaalde prestatie te leveren in het geval zich een onzekere 

                                                 
280 Pb.L. 9 oktober 2002, afl. 271, 16-24. 
281 R. STEENNOT, Financiële diensten op afstand, Gent, Larcier, 2006, 103. 
282 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
283 Supra p. 12. 
284 R. STEENNOT, Financiële diensten op afstand, Gent, Larcier, 2006, 103-104. 
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gebeurtenis voordoet waarbij, naargelang het geval, de verzekerde of de begunstigde belang heeft dat 

die zich niet voordoet (art. 1 A WLVO285). 

 

109. Daarnaast zijn nog enkele andere begrippen van belang die verdere toelichting verdienen, met 

name de begrippen verzekeringsaanvraag, voorafgetekende polis en persoonsverzekering. 

 

Een verzekeringsaanvraag is een formulier dat uitgaat van de verzekeraar waarbij deze laatste aanbiedt 

het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer (art. 1 K WLVO). 

 

Een voorafgetekende polis is een verzekeringspolis die vooraf door de verzekeraar ondertekend is en 

een aanbod bevat tot het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarden die erin beschreven zijn, 

eventueel aangevuld met nadere bijzonderheden die de verzekeringnemer aanduidt op de daartoe 

voorziene plaatsen (art. 1 M WLVO). 

 

Tot slot is een persoonsverzekering een verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie 

afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit of gezinstoestand aantast 

(art. 1 H WLVO). De levensverzekering is hier een voorbeeld van. 

 

Afdeling 2. Belgisch recht en het Europese kader 

 

 §1. Opzeggingsrecht bij voorafgetekende polissen en verzekeringsaanvragen 

 

110. Artikel 4 §2 WLVO regelt de situatie waarin de verzekeringnemer een snelle dekking kan 

bekomen. In dit artikel wordt bepaald dat beide partijen, zowel de verzekeringnemer als de 

verzekeraar, over een opzeggingsrecht met een termijn van dertig dagen voor 

levensverzekeringsovereenkomsten en een termijn van veertien dagen voor de andere 

verzekeringsovereenkomsten beschikken. Dit opzeggingsrecht geldt niet voor overeenkomsten met 

een looptijd van minder dan dertig dagen. De opzeggingstermijn vangt aan de dag dat de verzekeraar 

de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag ontvangen heeft. Voorgaande bepalingen dienen 

uitdrukkelijk opgenomen te worden in de voorwaarden van de voorafgetekende polis of van de 

verzekeringsaanvraag. Indien de verzekeraar deze bepalingen niet heeft opgenomen in de 

overeenkomst, dan kan hij administratief gesanctioneerd worden, zoals voorzien in de artikelen 

21octies, 28bis en 82 van de Controlewet286. De omissie van deze bepalingen wordt dus niet, zoals 

                                                 
285 Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, BS 20 augustus 1992. 
286 Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 29 juli 1975. 
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bijvoorbeeld bij overeenkomsten gesloten buiten de onderneming van de verkoper of bij 

overeenkomsten op afstand, gesanctioneerd met privaatrechtelijke sancties.287 

 

111. Indien één van de partijen van dit recht gebruik wenst te maken, dan moet dit gebeuren op een 

manier zoals bepaald in artikel 29 §1 WLVO. De overeenkomst kan opgezegd worden bij een ter post 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs.288 De wet regelt uitdrukkelijk wanneer de opzegging uitwerking krijgt. Dit is op het 

ogenblik van de kennisgeving wanneer de opzegging uitgaat van de verzekeringnemer, terwijl de 

opzegging uitgaande van de verzekeraar slechts uitwerking krijgt acht dagen na de kennisgeving ervan 

(art. 4 §2 lid 2 WLVO). De bedoeling van deze regeling is te vermijden dat de verzekeringnemer van 

de ene op de andere dag zonder dekking valt.289 

 

112. Bovendien regelt de wet ook uitdrukkelijk dat de overeenkomst onmiddellijk tot stand komt bij 

de ondertekening van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag door de verzekeringnemer 

(art. 4 §2 lid 1 WLVO). Daarnaast wordt er ook bepaald dat de waarborg ingaat de dag volgende op de 

ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of de verzekeringsaanvraag, tenzij 

contractueel anders bedongen werd (art. 4 §2 lid 2 WLVO). De verzekeraar moet de verzekeringnemer 

de datum van ontvangst meedelen. Betaling voor de tijdens de opzeggingstermijn geleverde dekking 

wordt niet expliciet geregeld, maar anderzijds ook niet uitgesloten.290 

 

113. Ondanks het feit dat wet over een ‘opzeggingsrecht’ spreekt, wordt er in de rechtsleer over een 

‘bedenktermijn’ gesproken. Dit komt verder aan bod.291 

 

 §2. Opzeggingsrecht bij levensverzekeringsovereenkomsten 

 

  A. Europees recht 

 

114. Artikel 35 van Richtlijn 2002/83/EG betreffende de levensverzekering292 vestigt een 

opzeggingsrecht voor de verzekeringnemer die een individuele levensverzekering aangaat. Dit 

                                                 
287 M. DE GRAEVE, “Artikel 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, in Verzekeringen. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
288 M. DE GRAEVE, “Artikel 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, in Verzekeringen. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
289 P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch Verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2002, 18. 
290 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 185. 
291 Infra p. 81. 
292 Pb.L. 19 december 2002, afl. 345, 1-51. 
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opzeggingsrecht vindt zijn oorsprong in de Tweede Levensverzekeringsrichtlijn293. Artikel 35 van 

Richtlijn 2002/85/EG komt overeen met artikel 15 van Richtlijn 90/619/EEG. Het eerste lid van artikel 

15 van Richtlijn 90/619/EEG werd gewijzigd door Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op 

afstand van financiële diensten aan consumenten.294 Artikel 35 van Richtlijn 2002/83/EG moet samen 

met deze wijziging gelezen worden.295 De verzekeringnemer beschikt over een termijn van dertig 

kalenderdagen om de overeenkomst op te zeggen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop hij in kennis 

gesteld wordt dat de overeenkomst gesloten is.296 

 

  B. Belgisch recht 

 

115. Naar Belgisch recht heeft de verzekeringnemer het recht om de levensverzekeringsovereenkomst 

op te zeggen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de inwerkingtreding ervan (art. 9 

§1 KB van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit297). De 

levensverzekeringsovereenkomst treedt in werking op de dag dat de eerste premie betaald wordt, tenzij 

er anders bedongen werd (art. 103 WLVO). De verzekeringsonderneming moet verplicht melding 

maken van artikel 9 §1 in de polis (art. 9 §3 KB Levensverzekeringen). 

 

116. Indien de verzekeringnemer gebruik wenst te maken van zijn opzeggingsrecht, dan kan hij dit 

door middel van een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersrexploot of door afgifte van de 

opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs (art. 29 §1 WLVO). De opzegging heeft slechts uitwerking na 

een termijn van ten minste een maand te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum 

van het ontvangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op 

zijn afgifte ter post (art. 29 §2 WLVO). 

 

117. De uitvoering van de levensverzekeringsovereenkomst door beide partijen gedurende de 

opzeggingstermijn is mogelijk. Het KB Levensverzekeringen voorziet uitdrukkelijk in de 

terugbetaling van de premie en bepaalt ook welke sommen afgehouden mogen worden voor de reeds 

verstrekte dekking (zie art. 7 en 9 KB Levensverzekeringen).298  

 
                                                 
293 Richtlijn 90/619/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het 
direct levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG, Pb.L. 29 
november 1990, afl. 330, 50-61. 
294 Zie artikel 17 van Richtlijn 2002/65/EG. 
295 Zie artikel 72 van Richtlijn 2002/83/EG.  
296 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 153. 
297 BS 14 november 2003, erratum BS 23 juli 2004. 
Hierna: KB Levensverzekeringen. 
298 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 186. 
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118. Indien de levensverzekeringsovereenkomst gesloten wordt door middel van een voorafgetekende 

polis of een verzekeringsaanvraag, dan wordt in de rechtsleer aangenomen dat artikel 4 §2 WLVO 

voorrang heeft op bovenstaande regeling.299 

 

 §3. Opzeggingsrecht bij verzekeringsovereenkomsten op afstand 

 

  A. Begrip 

 

119. Zoals reeds eerder vermeld, werd de WLVO gewijzigd door de Wet van 24 augustus 2005 

waarbij Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan 

consumenten werd omgezet in Belgisch recht. Het gevolg hiervan was de invoeging van een nieuw 

paragraaf ‘§2bis’ in artikel 4 WLVO. Met betrekking tot het begrip ‘verzekeringsovereenkomst op 

afstand’, wordt er in artikel 4 §2bis WHPC een verwijzing gemaakt naar Hoofdstuk VI, afdeling 9 van 

de WHPC. Dit zorgt voor problemen. Afdeling 9 van de WHPC is van toepassing op overeenkomsten 

op afstand gesloten tussen een consument en een verkoper. Het toepassingsgebied van artikel 4 §2bis 

WLVO is nochtans niet beperkt tot deze verhouding. Ook de verzekeringnemer die een verzekering 

afsluit in het kader van zijn beroep valt onder het toepassingsgebied.300 De verzekeringnemer die een 

verzekering afsluit in het kader van zijn beroep zal echter niet als ‘consument’ in de zin van de WHPC 

gekwalificeerd kunnen worden.301 Dit is problematisch, de wetgever gaat er immers vanuit dat voor de 

aspecten die niet geregeld worden in de WLVO er gekeken moet worden naar de bepalingen van de 

WHPC. Men zal dus deels beroep moeten doen op de WLVO en deels op de WHPC, waarbij men 

rekening zal moeten houden men de vaststelling dat de bepalingen van de WHPC enkel van toepassing 

zijn op de verzekeringnemer die uitsluitend handelt voor niet beroepsmatige doeleinden.302 

 

  B. De regeling van artikel 4 §2bis WLVO 

 

120. De verzekeringnemer en de verzekeraar beschikken over een termijn van veertien dagen om de 

verzekeringsovereenkomst zonder boete en zonder verplichte opgave van redenen op te zeggen (art. 4 

§2bis lid 2 WLVO). Voor levensverzekeringsovereenkomsten bedraagt de termijn evenwel dertig 

dagen (art. 4 §2bis lid 2 WLVO). Er dient opgemerkt te worden dat men hier de term ‘dagen’ hanteert, 

                                                 
299 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 187. 
300 M. DE GRAEVE, “Artikel 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst”, in Verzekeringen. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
301 Zie artikel 1,7° WHPC. 
302 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 194. 
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terwijl in de WHPC en in Richtlijn 2002/65/EG de term ‘kalenderdagen’ gebruikt wordt. Op grond 

van de richtlijnconforme interpretatie zal men de term als kalenderdagen moeten lezen.303 

De termijn waarbinnen het opzeggingsrecht uitgeoefend kan worden gaat in vanaf de dag van het 

sluiten van de verzekeringsovereenkomst (art. 4 §2bis lid 3, eerste streepje WLVO). Voor 

levensverzekeringensovereenkomsten gaat deze termijn in op het tijdstip waarop de verzekeraar aan de 

verzekeringnemer meedeelt dat de overeenkomst gesloten is (art. 4 §2bis lid 3, eerste streepje WLVO). 

Indien de verzekeringnemer de contractvoorwaarden en alle bijkomende informatie pas later ontvangt, 

dan vangt de termijn pas aan de dag van ontvangst van deze informatie (art. 4 §2bis lid 3, tweede 

streepje WLVO).304 Uit deze formulering kan men afleiden dat niet enkel de informatieverplichtingen 

uit de WHPC bedoeld worden, maar ook deze uit de verzekeringswetgeving. Dit zorgt voor veel 

onzekerheid bij de verzekeraars, gelet op het arrest Heininger van het Europese Hof van Justitie 

(supra)305.306 

De verzekeringsovereenkomst op afstand wordt gesloten wanneer de verzekeraar de aanvaarding van 

de verzekeringnemer ontvangt (art. 4 §2bis lid 1 WLVO). 

 

121. Indien één van de partijen gebruik wenst te maken van zijn opzeggingsrecht, dan zal hij dit 

moeten doen op een wijze zoals bepaald in artikel 29 WLVO, met name door middel van een ter post 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen 

ontvangstbewijs. De opzegging die uitgaat van de verzekeringnemer treedt in werking op het ogenblik 

van de kennisgeving, deze die uitgaat van de verzekeraar acht dagen na de kennisgeving ervan (art. 4 

§2bis lid 4 WLVO). 

 

122. Wat de uitvoering tijdens de opzeggingstermijn betreft dient er teruggegrepen te worden naar 

artikel 83septies §1 WHPC.307 Richtlijn 2002/65/EG voorziet in de mogelijk om te bepalen dat van de 

consument in het geheel geen betaling geëist kan worden in geval van opzegging (art. 7 lid 2 Richtlijn 

2002/65/EG). België heeft hier geen gebruik van gemaakt.308 

Bij de opzegging van de verzekeringsovereenkomst kan een vergoeding gevraagd worden voor de 

verzekeringsovereenkomst waarbij dekking verleend werd tijdens de opzeggingstermijn, voor zover de 

uitvoering gebeurde met de uitdrukkelijke toestemming van de verzekeringnemer-consument (art. 

83septies §2 WHPC). De WLVO bepaalt niet hoe deze vergoeding berekend dient te worden waardoor 

                                                 
303 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 194. 
304 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
305 Supra p. 41. 
306 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 194-195. 
307 Supra p. 23. 
308 R. STEENNOT, “Artikel 83septies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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men op dit punt ook moet teruggrijpen naar de WHPC. Dit zorgt, zoals reeds eerder opgemerkt, voor 

problemen omdat beide toepassingsgebieden slechts gedeeltelijk samenvallen. De partijen die 

beroepsmatig handelen blijven vrij om de te betalen vergoeding te bepalen wegens gebrek aan een 

specifieke bepaling in de WLVO. Er dient wel rekening gehouden te worden met artikel 18 WLVO. 

Dit artikel blijft immers gelden. Artikel 18 WLVO stelt op dwingende wijze het principe van de 

deelbaarheid van de premies. Indien de overeenkomst opgezegd wordt, leidt dit tot de teruggave van 

het overeenkomstig gedeelte van de premie.309 

 

123. Het opzeggingsrecht is niet van toepassing op reis-en bagageverzekeringspolissen of soortgelijke 

kortetermijnverzekeringspolissen met een looptijd van minder dan één maand, noch op 

levensverzekeringsovereenkomsten verbonden aan een beleggingsfonds (zgn. ‘Tak 23’) (art. 4 §2bis 

lid 5 WLVO). Er dient opgemerkt te worden dat deze laatste uitzondering niet explictiet opgenomen 

werd in Richtlijn 2002/65/EG. De Belgische wetgever rechtvaardigt deze uitzondering door te stellen 

dat dergelijke levensverzekeringsovereenkomsten beschouwd kunnen worden als financiële diensten 

waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder geen 

vat heeft en die zich tijdens de verzakingstermijn kunnen voordoen (zie art. 6 lid 2 a) Richtlijn 

2002/65/EG).310 

 

 §4. Voorrangsregels 

 

124. De omzetting van Richtlijn 2002/65/EG werd niet aangegrepen om het aantal opzeggingsrechten 

bij verzekeringsovereenkomsten te beperken, integendeel, de omzetting leidt tot een verdere mogelijke 

opeenstapeling van opzeggingstermijnen.311 

 

125. Volgens TERRYN is een cumul van opzeggingstermijnen niet aangewezen. Dit leidt volgens 

haar tot onnodige vertragingen van het rechtsverkeer alsook tot rechtsonzekerheid.312 

In de hypothese dat de verzekeringsovereenkomst op afstand gesloten werd door middel van een 

voorafgetekende polis of een verzekeringsaanvraag, en dus zowel artikel 4 §2 WLVO als artikel 4 

§2bis WLVO van toepassing zijn, dient artikel 4 §2bis WLVO voorrang te krijgen. Indien de 

verzekeringsovereenkomst zowel onder de regeling van artikel 9 KB Levensverzekeringen als onder 

                                                 
309 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 195 en 434. 
310 R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
311 E. TERRYN, “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges 
Macours, Brugge, die Keure, 2005, 551. 
312 TERRYN, E., “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges 
Macours, Brugge, die Keure, 2005, 551. 
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de regeling van artikel 4 §2bis WLVO valt, ligt de situatie moeilijker. Beide bepalingen zouden samen 

uitgeoefend kunnen worden, maar hiervoor werd de cumul reeds afgewezen. Volgens TERRYN moet 

artikel 4 §2bis WLVO voorrang krijgen op artikel 9 KB Levensverzekeringen. Artikel 4 §2bis WLVO 

moet immers aanzien worden als de lex specialis omdat het een regeling treft voor een specifieke vorm 

van afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Bovendien bevat artikel 4 §2bis WLVO een 

specifieke regeling voor levensverzekeringen. Een duidelijkere wettelijke regeling was hier beter 

geweest.313 

 

Hoofdstuk 5 : Timesharing 
 

Afdeling 1. Begrip 

 

 §1. Inleiding 

 

126. Timesharing is een Engels woord, wat “gedeelde tijd” betekent. Dit begrip wordt gehanteerd in 

het kader van het deeltijds gebruik van een onroerend goed. Men kan dit begrip het beste 

verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Bij timesharing schaft persoon X zich een appartement 

of een ander onroerend goed aan voor periode A (bv. de maanden juni en juli). Persoon Y gebruikt 

hetzelfde goed in periode B (bv. de maand augustus), persoon Z in periode C (bv. de maand 

september) enz. Iedere gerechtigde mag het appartement of een ander onroerend goed gebruiken of 

verhuren tijdens de door hem verworven periode. Dit gebeurt meestal op exclusieve basis. Op deze 

manier wordt het onroerend goed niet door één persoon aangeschaft, maar door verschillende 

personen. Op grond van dit recht mogen zij achtereenvolgens voor een beperkte, meestal nauwkeurig 

omschreven periode, van het onroerend goed gebruik maken.314 Het voordeel achter dit systeem ligt in 

het feit dat de kosten gespreid worden over verschillende deelnemers. Hierdoor kan men zich een 

tweede verblijf veroorloven dat buiten de financiële mogelijkheden ligt indien men dit wenst te 

verschaffen in volle eigendom. Desalniettemin zijn er ook nadelen en risico’s verbonden aan 

timesharing. Men betaalt vooraf een globale prijs, maar de jaarlijkse beheers-, ruil-, onderhouds- en 

instandhoudingskosten zijn hierin meestal niet inbegrepen. Ook vervoers- en verplaatsingskosten zijn 

niet in de prijs inbegrepen, zo ook de maaltijden niet. Hierdoor blijft de prijs relatief hoog. Daarnaast 

kunnen nog vermeld worden: de controle op het beheer is vaak moeilijk, de soms moeilijke 

                                                 
313 TERRYN, E., “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges 
Macours, Brugge, die Keure, 2005, 551-552. 
314 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 587; J. VAN DE VELDE, “De wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de 
verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen: de lang verwachte deus ex machina of 
een doekje voor het bloeden?”, RW 1999-2000, 1105. 
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ruilmogelijkheden, de moeilijke verkoopbaarheid, enz. Daarenboven werd timesharing vaak 

gekenmerkt door het gebruik van agressieve verkooptechnieken en bedriegelijke reclame.315  

 

127. Omwille van de voortdurende klachten van vakantiegangers heeft men de noodzaak ingezien om 

wetgevend tussen te komen. De Europese wetgever vaardigde Richtlijn 94/47/EG316 uit om een 

minimale basis te creëren van gemeenschappelijke regels voor timesharingovereenkomsten. Deze 

Richtlijn werd in 1999 omgezet in de Belgische rechtsorde door middel van de Wet van 11 april 1999 

betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van 

onroerende goederen317. In beide wetgevingen wordt verwezen naar een betere werking van de 

(interne) markt en de bescherming van de consument.318 De omzetting gebeurde laattijdig, dit diende 

immers reeds te gebeuren vóór 29 april 1997 (art. 12 Richtlijn 94/47/EG). Richtlijn 94/47/EG gaat uit 

van het principe van minimale harmonisatie.319 Er kan aangestipt worden dat de Belgische wetgever 

gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid die door de Europese wetgever aan de lidstaten gegeven 

werd om de consument een ruimere bescherming te bieden.320 

 

128. Op 14 januari 2009 werd een nieuwe Richtlijn inzake timesharing aangenomen. Richtlijn 

94/47/EG wordt hierdoor ingetrokken. (infra)321 

 

 §2. De Wet van 11 april 1999 : toepassingsgebied 

 

129. Een overeenkomst inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende 

goederen is elke overeenkomst of groep overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar, 

waarbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet exclusief, een zakelijk recht of enig ander recht op 

het gebruik van een of meer onroerende goederen ontstaat, wordt overgedragen of het voorwerp 

uitmaakt van een verbintenis tot overdracht tegen een totaalprijs, voor een periode in het jaar van 

minstens twee dagen (art. 2,1° Timesharingwet). 

                                                 
315 H. DE CONINCK, “Timesharing” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), Recente 
wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, 162-164 ; R. STEENNOT en  S. 
DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2007, 587; J. 
WILLOCX, “Timesharing: een droomvakantie of een nachtmerrie?”, Notarius 2000, 24. 
316 Richtlijn 94/47/EG betreffende de bescherming van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van 
overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen; Pb.L. 29 
oktober 1994, afl. 280, 83-87. 
317 BS 30 april 1999. 
Hierna : Timesharingwet. 
318 H. DE CONINCK, “Timesharing” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en P. WYTINCK, P. (eds.), Recente 
wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, 164. 
319 De lidstaten mogen strengere bepalingen, dit zijn bepalingen die de consument een grotere bescherming 
bieden, opnemen in hun nationale wetgeving (art. 11 Richtlijn 94/47/EG ). 
320 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 587. 
321 Infra p. 72. 
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130. Er wordt in de wet niet bepaald wat de juridische aard van de timesharing is. Dit blijkt uit 

bovenstaande omschrijving. De timesharing kan dus zowel georganiseerd worden als een zakelijk 

recht, als een persoonlijk recht of als een vorderingsrecht. Het is wel vereist dat een gebruiksrecht op 

een onroerend goed verleend wordt. Dit gebruiksrecht hoeft niet noodzakelijk door de verkrijger zelf 

uitgeoefend te worden, hij kan het goed ook verhuren. Dit geldt in de meeste 

timesharingovereenkomsten.322 

Voorts vindt de wet ook toepassing wanneer er een ruilmogelijkheid is. Dit volgt uit de zinsnede van 

de wet dat bepaalt dat het gebruiksrecht betrekking moet hebben op één of meer onroerende goederen. 

Een puntensysteem kan hier ook onder vallen. Bij een puntensysteem beschikt de verkrijger over een 

aantal punten voor een vastgestelde waarde. De verkrijger kan deze punten gebruiken als wisselgeld 

om accomodaties te kiezen naargelang het aantal verworven punten, eventueel mits het verkopen of 

bijkopen van een aantal punten. Ieder jaar kan de plaats van het onroerend goed, de periode van het 

jaar en de duur van het verblijf volgens het aantal punten veranderen.323 De verkrijger verkrijgt dus 

geen recht om een bepaald onroerend goed gedurende een bepaalde periode te gebruiken. 

Vervolgens is het niet vereist dat het onroerend goed reeds afgewerkt is opdat de wet van toepassing 

zou zijn. Ook onroerende goederen in aanbouw kunnen onder bepaalde voorwaarden het voorwerp 

uitmaken van een overeenkomst inzake timesharing (zie art. 5,4° Timesharingwet). 

Ten slotte kan nog vermeld worden dat de wet niet bepaalt dat er een minimum aantal deelnemers 

vereist zijn om van timesharing te kunnen spreken. Dit heeft tot gevolg dat twee verschillende 

personen voldoende zijn.324 

 

131. Er dient ook rekening gehouden te worden met het toepassingsgebied ratione loci. De toepassing 

van de Belgische wet is afhankelijk van de ligging van het onroerend goed. De Belgische wet vindt 

toepassing indien het onroerend goed  in België gelegen is (art. 3 §1 Timesharingwet). Bovendien 

vindt de Belgische wet toepassing wanneer het onroerend goed op het grondgebied van een andere 

lidstaat van de Europese Unie gelegen is en die lidstaat de Europese wetgeving niet of niet conform 

heeft omgezet (art. 3 §2 Timesharingwet). Ten slotte kan de Belgische wet toegepast worden indien 

het onroerend goed niet gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en er 

voldaan is aan één van de twee gevallen vermeld in artikel 3 §3 van de Timesharingwet.325 

 

                                                 
322 J. VAN DE VELDE, “Artikel 2 Wet 11 april 1999” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
323 J. WILLOCX, “Timesharing: een droomvakantie of een nachtmerrie?”, Notarius 2000, 29. 
324 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 588-589. 
325 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 589-590. 
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132. Het is de verkrijger van een recht van deeltijds gebruik van een onroerend goed die door de wet 

beschermd wordt. In artikel 2,5° van de Timesharingwet wordt gedefiniëerd wat hieronder verstaan 

wordt. Het gaat over ieder natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden welke geacht kunnen 

worden niet binnen het kader van zijn beroepsuitoefening te liggen. Verder wordt in dit artikel bepaald 

dat ook de persoon aan wie het recht van deeltijds gebruik van een onroerend goed wordt 

overgedragen of voor wie het recht van deeltijds gebruik van een onroerend goed in het leven 

geroepen wordt onder het begrip ‘verkrijger’ gerekend wordt. Dit wil dus zeggen dat zowel de 

verkrijger als de overnemer door de wet beschermd wordt.326 

 

Afdeling 2. Belgisch recht en het Europese kader 
 

 §1. Europees recht 

 

133. Zoals reeds vermeld, geldt inzake timesharing een nieuwe Richtlijn, met name Richtlijn 

2008/122/EG betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten 

van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop 

en uitwisseling327. Deze nieuwe Richtlijn is nodig om de Europese wetgeving aan te passen aan de 

evoluties binnen het timesharing-landschap. Om de rechtszekerheid te vergroten en de consumenten en 

de ondernemingen ten volle te laten profiteren van de voordelen van de interne markt, moeten de 

desbetreffende wetten van de lidstaten verder geharmoniseerd worden. Derhalve moeten bepaalde 

aspecten van de marketing, verkoop en doorverkoop van producten met betrekking tot gebruik in 

deeltijd en van vakantieproducten van lange duur alsook de uitwisseling van rechten die uit hoofde 

van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd worden genoten, volledig worden 

geharmoniseerd.328 De bescherming van de consument is duidelijk de belangrijkste drijfveer achter 

deze Richtlijn. De lidstaten dienen uiterlijk op 23 februari 2011 de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze Richtlijn 

te voldoen (art. 16 lid 1 Richtlijn 2008/122/EG). Het is de bedoeling dat de nieuwe bepalingen 

toegepast zullen worden vanaf 23 februari 2011 (art. 16 lid 2 Richtlijn 2008/122/EG). 

 

134. Richtlijn 2008/122/EG gaat uit van het principe van maximale harmonisatie, in de derde 

overweging bij de Richtlijn wordt er immers gesteld dat het de lidstaten niet mag worden toegestaan 

nationale bepalingen te handhaven of in te voeren die van deze Richtlijn afwijken. 

 

                                                 
326 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 589. 
327 Pb.L. 3 februari 2009, afl. 33, 10-30. 
328 Overweging 3 van Richtlijn 2008/122/EG. 
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 §2. Belgisch recht 

 

  A. Verzakingsrecht 

 

   1. Termijn 

 

135. De verkrijger beschikt op grond van artikel 9 van de Timesharingwet over een verzakingsrecht329. 

Drie mogelijke scenario’s worden onderscheiden.330  

In principe beschikt de consument over een verzakingstermijn van vijftien werkdagen om zonder 

opgave van redenen van de timesharingovereenkomst af te zien. Deze termijn vangt aan de dag die 

volgt op de dag van de ondertekening van de timesharingovereenkomst door beide partijen (art. 9 

§1,1° Timesharingwet). Er dient aangestipt te worden dat de wet spreekt over de ondertekening door 

beide partijen. Dit betekent dat wanneer de ondertekening niet door beide partijen gelijktijdig gebeurt, 

het vertrekpunt van de termijn naar de dag na de ondertekening door de laatste partij verschoven 

wordt.331  

Indien de inlichtingen voorzien in artikel 7 van de Timesharingwet niet in de 

timesharingovereenkomst voorkomen, maar deze inlichtingen zijn de verkrijger wel meegedeeld 

binnen een termijn van uiterlijk drie maanden te rekenen van de dag die volgt op de dag van de 

ondertekening van de timesharingovereenkomst, dan bevinden we ons in het tweede scenario. In dit 

geval beschikt de verkrijger over een verzakingstermijn van vijftien werkdagen te rekenen vanaf de 

dag die volgt op de dag van deze mededeling (art. 9 §1,2° Timesharingwet).  

Ingeval de inlichtingen, voorgeschreven door artikel 7 van de Timesharingwet, niet in de 

timesharingovereenkomst voorkomen en ook niet werden meegedeeld binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen van de dag die volgt op de dag van de ondertekening van de 

timesharingovereenkomst, dan bevinden we ons in het derde en laatste scenario. In dit geval beschikt 

de verkrijger over een verzakingstermijn van één jaar. Deze termijn vangt aan de dag die volgt op de 

dag van de ondertekening van de timesharingovereenkomst (art. 9 §1,3° Timesharingwet). 

In de laatste twee scenario’s wordt het verzakingsrecht ook uitgeoefend zonder opgave van een reden 

of een motief. Er moet wel aangeduid worden dat een verplichte mededeling niet of te laat werd 

gedaan. 

 

                                                 
329 De wet gebruikt de term ‘het recht om van de overeenkomst af te zien’. 
330 V. CAMBIER, “La nouvelle loi belge sur le timeshare”, REDC 1999, 263; A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, “L’acquisition d’un droit d’utilisation d’immeubles à temps partagé (loi du 11 avril 1999)”, JT 1999, 
802-803; B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 87-90. 
331 J. VAN DE VELDE, “Artikel 9, par. 1 Wet 11 april 1999” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
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136. Artikel 7 §1 van de Timesharingwet bepaalt dat de timesharingovereenkomst schriftelijk 

opgemaakt moet worden, dit wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid. Dit artikel bevat ook een 

aantal vermeldingen die op een leesbare en niet-dubbelzinnige wijze opgenomen moeten worden in de 

timesharingovereenkomst. Het betreft onder andere de vermelding van de tekst van de artikelen 9 en 

10 van de Timesharingwet. Dit dient te gebeuren op de voorzijde en in vet gedrukte letters in een 

afzonderlijke kader. Ook dit is voorgeschreven op straffe van nietigheid. Het gaat hier over een 

relatieve nietigheid.332 

De verkrijger moet zijn handtekening laten voorafgaan door de met de hand voluit geschreven 

vermelding “gelezen en goedgekeurd”. Tevens moet hij er de vermelding, ook met de hand 

geschreven, van de datum en van de precieze tijd van de ondertekening van de overeenkomst op 

aanbrengen (art. 7 §2 Timesharingwet). 

 

137. In het eerste scenario333 is het de verkrijger die uit eigen beweging en om persoonlijke redenen 

aan de overeenkomst wil verzaken, zonder dat hij daarvoor een motivering moet geven. Het betreft 

hier de algemene verzakingstermijn. De timesharingovereenkomst is aangegaan onder opschortende 

voorwaarde.  In de twee andere scenario’s334 gaat het om een situatie te wijten aan de verkoper omdat 

in de overeenkomst bepaalde vermeldingen ontbreken. Deze vermeldingen worden als voldoende 

belangrijk beschouwd om de verkrijger een verzakingsrecht te geven. In deze gevallen gaat het om de 

bijkomende verzakingstermijnen. De timesharingovereenkomst is aangegaan onder ontbindende 

voorwaarde.335 

 

138. Er mag geen voorschot noch betaling, in welke vorm ook, van de verkrijger geëist of aanvaard 

worden voordat de verzakingstermijn verstreken is (art. 9 §3 Timesharingwet). Dit verbod is enkel van 

toepassing gedurende de algemene verzakingstermijn van vijftien werkdagen. De verkoper kan ook 

geen betaling suggereren, vermits de wet duidelijk bepaalt dat zowel eisen als aanvaarden niet 

mogelijk zijn.336 De schending van deze bepaling leidt tot een strafsanctie, met name een geldboete 

(art. 17 §1,1° Timesharingwet). 

 

                                                 
332 J. VAN DE VELDE, “Artikel 7, par. 1, 3° Wet 11 april 1999” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
333 Art. 9 §1,1° Timesharingwet. 
334 Art. 9 §1,2°-3° Timesharingwet. 
335 J. VAN DE VELDE, “Artikel 9, par. 1  Wet 11 april 1999” in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl.; J. VAN DE VELDE, “De 
wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik 
van onroerende goederen: de lang verwachte deus ex machina of een doekje voor het bloeden?”, RW 1999-2000, 
1120. 
336 Dit verbod komt men ook tegen in de WHPC. Deze regel is dezelfde als de regeling voor overeenkomsten 
gesloten buiten de onderneming van de verkoper, maar verschilt van de regeling die geldt voor overeenkomsten 
op afstand. Supra p. 34; Supra p. 13. 
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139. Met de term ‘werkdagen’ wordt het geheel van alle kalenderdagen bedoeld, met uitsluiting van de 

zondagen en wettelijke feestdagen. Als een termijn verloopt op een zaterdag, dan wordt de vervaldag 

verplaatst op de eerstvolgende werkdag (art. 2,8° Timesharingwet). 

 

   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

140. Indien de verkrijger wilt verzaken aan zijn overeenkomst, dient dit te gebeuren door middel van 

een aangetekende brief. De verzakingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving 

vóór het verstrijken van de verzakingstermijn verzonden is (art. 9 §2 Timesharingwet).337 

 

141. Aan de verkrijger mogen geen kosten, noch vergoedingen gevraagd worden wegens het 

uitoefenen van zijn verzakingsrecht (art. 9 §2 in fine Timesharingwet). Dit geldt ook wanneer de 

verkrijger verzaakt aan de overeenkomst binnen de termijn van een jaar. De wetgever heeft het 

aanrekenen van enige vergoeding wegens gebruik willen uitsluiten.338 

 

   3. Gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht 

 

142. Indien de verkrijger van zijn verzakingsrecht gebruik maakt, moet hij binnen de dertig werkdagen 

na de kennisgeving de sommen terugbetaald krijgen die hij desgevallend gestort heeft als voorschot of 

betaling (art. 9 §4 Timesharingwet). De betaling (van een voorschot) tijdens de verzakingstermijn is 

enkel mogelijk indien men zich in de scenario’s bevindt waarin de verkoper niet voldaan heeft aan de 

verplichtingen van artikel 7 van de Timesharingwet (zie art. 9 §1,2°-3° Timesharingwet). De 

schending van deze bepaling leidt tot een strafsanctie, met name een geldboete (art. 17 §1,1° 

Timesharingwet). 

 

143. Aan de verkrijger wordt de mogelijkheid geboden om van de kredietovereenkomst, die hij afsloot 

met het oog op de volledige of gedeeltelijke financiering van de prijs voor het verwerven van het in de 

timesharingovereenkomst bedoelde recht, af te zien wanneer hij gebruik maakt van zijn 

verzakingsrecht voor wat de timeshare-aankoop zelf betreft (art. 10 Timesharingwet). De verkrijger 

kan van de kredietovereenkomst afzien, zonder kosten of vergoedingen, indien aan twee voorwaarden 

voldaan zijn. Ten eerste moet de kredietovereenkomst gesloten worden met de verkoper339 of met een 

derde voor zover er een akkoord bestaat tussen deze derde en de verkoper340 (art. 10,1° 

Timesharingwet). Ten tweede moet de verzaking gebeuren binnen de verzakingstermijn en volgens de 

                                                 
337 B. VANBRABANT, Time-sharing, Brussel, Larcier, 2006, 88. 
338 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1997-98, doc. 1716/1, 17. 
339 De verkoper wordt in dit geval beschouwd als kredietgever in de zin van de WCK. 
340 Dit akkoord vloeit meestal voort uit het feit dat de verkoper is opgetreden als kredietbemiddelaar. 
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modaliteiten zoals bepaald in artikel 9 van de Timesharingwet (art. 10,2° Timesharingwet).341 Wat als 

een ‘kredietovereenkomst’ beschouwd dient te worden, wordt bepaald in artikel 2,2° van de 

Timesharingwet. Een kredietovereenkomst is elke overeenkomst in de zin van artikel 1,4° van de Wet 

van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.342 Het valt de verkrijger aan te raden om in de 

kredietovereenkomst te bedingen dat hij zich het recht voorbehoudt om gedurende vijftien werkdagen 

aan de kredietovereenkomst te verzaken. De verkrijger bezit immers niet over een verzakingsrecht 

wanneer er geen akkoord bestaat tussen de derde en verkoper. De WCK voorziet in bepaalde gevallen 

ook in een verzakingsrecht, maar dit is slechts een termijn van zeven werkdagen343.344 

 

   4. Tot slot 

 

144. Tenslotte bepaalt de wet dat elk beding waarbij de verkrijger afstand doet van de door de 

Timesharingwet verleende rechten verboden en van rechtswege nietig is (art. 14,1° Timesharingwet). 

Bedingen waarbij de verkoper wordt vrijgesteld van zijn wettelijke verplichtingen zijn eveneens 

verboden en van rechtswege nietig (art. 14,2° Timesharingwet). 

 

  B. Komend recht : het verzakingsrecht345 op grond van de nieuwe Richtlijn 

  2008/122/EG 

 

   1. Termijn 

 

145. Op grond van artikel 6 van Richtlijn 2008/122/EG beschikt de consument over een termijn van 

veertien kalenderdagen om, zonder opgave van redenen, aan de overeenkomst betreffende gebruik in 

deeltijd346, de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur347, de 

uitwisselingsovereenkomst348 of de doorverkoopovereenkomst349 te verzaken. Deze verzakingstermijn 

                                                 
341 H. DE CONINCK, “Wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een 
recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (zgn. « timesharing »), DCCR 1999, 28. 
342 Supra p. 46. 
343 Supra p. 48. 
344 R. STEENNOT en S. DEJONGHE, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 594-595. 
345 De Richtlijn gebruikt de term ‘herroepingsrecht’. 
346 "overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd": een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar uit 
hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om één of meer 
overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken (Art. 2 lid 1 a Richtlijn 
2008/122/EG) 
347 "overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur": een overeenkomst met een looptijd van 
meer dan een jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht verkrijgt op 
kortingen op of andere voordelen inzake accommodatie, al dan niet tezamen met reizen of andere diensten (Art. 
2 lid 1 b Richtlijn 2008/122/EG) 
348 "uitwisselingsovereenkomst": een overeenkomst uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding 
toetreedt tot een uitwisselingsysteem waarbij hem in ruil voor het feit dat hij tijdelijk aan anderen toegang 
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wordt op twee manieren berekend, ofwel vanaf de dag waarop de overeenkomst dan wel een bindende 

voorovereenkomst gesloten wordt, ofwel vanaf de dag waarop de consument de overeenkomst of de 

eventuele bindende voorovereenkomst ontvangt indien die dag later is dan de dag van de 

contractsluiting (art. 6 lid 2 Richtlijn 2008/122/EG). 

 

146. Deze termijn wordt verlengd indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn 

informatieverplichtingen op grond van artikel 4 eerste lid en artikel 5 vierde lid van Richtlijn 

2008/122/EG. Artikel 4 eerste lid betreft het verstrekken van precontractuele informatie en artikel 5 

vierde lid bepaalt dat voordat de overeenkomst gesloten wordt, de verkoper uitdrukkelijk de aandacht 

van de consument moet vestigen op het bestaan van het verzakingsrecht, de duur van de 

verzakingstermijn en het verbod van vooruitbetalingen tijdens de verzakingstermijn. De 

desbetreffende bepalingen van de overeenkomst moeten door de consument afzonderlijk ondertekend 

worden. De overeenkomst moet ook een afzonderlijk standaardformulier bevatten voor verzaking350 

naar het model in bijlage V bij de Richtlijn, dat ten doel heeft de uitoefening van het verzakingsrecht 

te vergemakkelijken. 

 

De verzakingstermijn omvat drie maanden en veertien kalenderdagen indien de consument niet 

schriftelijk, op papier of op een andere duurzame gegevensdrager, de in artikel 4 eerste lid bedoelde 

informatie, inclusief het toepasselijke standaardinformatieformulier opgenomen in bijlage I tot IV bij 

de Richtlijn, heeft verkregen (art. 6 lid 3 b Richtlijn 2008/122/EG). 

Indien de consument niet schriftelijk, op papier of op een andere duurzame gegevensdrager, een 

afzonderlijk door de handelaar ingevuld standaardformulier voor verzaking, zoals voorgeschreven 

door artikel 5 vierde lid, heeft verkregen, omvat de verzakingstermijn één jaar en veertien 

kalenderdagen (art. 6 lid 3 a Richtlijn 2008/122/EG). 

Indien er toch voldaan wordt aan de informatieverplichtingen, respectievelijk binnen de drie maanden 

of binnen het jaar na de dag bedoeld in het tweede lid van artikel 6, begint de verzakingstermijn van 

veertien kalenderdagen te lopen respectievelijk vanaf de dag waarop de consument de informatie heeft 

ontvangen of vanaf de dag waarop de consument het formulier ontvangen heeft (art. 6 lid 4 Richtlijn 

2008/122/EG). 

 

147. De Richtlijn bepaalt voorts dat de lidstaten moeten voorzien in passende sancties overeenkomstig 

artikel 15, in het bijzonder voor gevallen waarin de handelaar bij het verstrijken van de 

                                                                                                                                                         
verleent tot de rechten die hij uit hoofde van zijn overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd geniet, toegang 
tot overnachtingsaccomodatie of andere diensten wordt geboden (Art. 2 lid 1 d Richtlijn 2008/122/EG) 
349 "doorverkoopovereenkomst": een overeenkomst uit hoofde waarvan een handelaar een consument tegen 
vergoeding bijstaat om een recht van gebruik in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur te verkopen of te 
kopen (Art. 2 lid 1 c Richtlijn 2008/122/EG) 
350 De Richtlijn gebruikt de term ‘standaardformulier voor herroeping’. 
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verzakingstermijn niet voldaan heeft aan de informatie-eisen krachtens deze Richtlijn (art. 6 lid 3 in 

fine Richtlijn 2008/122/EG). 

 

148. In het vijfde lid en laatste lid van artikel 6 van Richtlijn 2008/122/EG wordt nog specifiek 

bepaald dat wanneer de uitwisselingsovereenkomst aan de consument wordt aangeboden samen met 

en op het zelfde tijdstip als de overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd, er voor beide 

overeenkomsten slechts één verzakingstermijn overeenkomstig het eerste lid van artikel 6 geldt. Het 

betreft de termijn van veertien kalenderdagen. De verzakingstermijn wordt voor beide overeenkomsten 

berekend overeenkomstig hetgeen in het tweede lid van artikel 6 ten aanzien van de overeenkomst 

betreffende gebruik in deeltijd bepaald is. 

 

   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

149. Wanneer de consument het voornemen heeft om zijn verzakingsrecht uit te oefenen, stelt hij de 

verkoper hiervan in kennis, op papier of op een andere duurzame gegevensdrager (art. 7 Richtlijn 

2008/122/EG). Dit dient te gebeuren voor het verstrijken van de verzakingstermijn. De consument kan 

daartoe gebruikmaken van het standaardformulier voor verzaking opgenomen in bijlage V bij de 

Richtlijn, dat de verkoper hem overeenkomstig artikel 5 vierde lid heeft verstrekt. De Richtlijn bepaalt 

dat de kennisgeving tijdig geschiedt indien zij verzonden is voor het verstrijken van de 

verzakingstermijn. 

 

   3. Gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht 

 

150. Door de uitoefening van het verzakingsrecht door de consument worden de partijen bevrijd van 

de verplichting om de overeenkomst uit te voeren (art. 8 lid 1 Richtlijn 2008/122/EG). 

Aan de consument mogen geen kosten aangerekend worden, noch mag deze in enig opzicht 

aansprakelijk gesteld worden voor diensten die hem voorafgaand aan de verzaking geleverd kunnen 

zijn (art. 8 lid 2 Richtlijn 2008/122/EG). 

 

151. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat als de consument zijn recht uitoefent om aan de 

overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd of de overeenkomst betreffende een vakantieproduct van 

lange duur te verzaken, alle hieraan gekoppelde uitwisselingsovereenkomsten en alle andere 

aanvullende overeenkomsten automatisch en zonder kosten voor de consument beëindigd worden (art. 

11 lid 1 Richtlijn 2008/122/EG). Verder wordt er in de Richtlijn ook bepaald dat indien de prijs 

volledig of gedeeltelijk gedekt is door een krediet dat door de verkoper of door een derde op grond van 

een regeling tussen die derde en de verkoper aan de consument verleend is, de kredietovereenkomst 

zonder kosten voor de consument beëindigd wordt indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent 
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(art. 11 lid 2 Richtlijn 2008/122/EG). Dit geldt onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG 

inzake kredietovereenkomsten voor consumenten, wat de gelieerde kredietovereenkomsten betreft. 

 

   4. Vooruitbetalingen 

 

152. Ten aanzien van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, overeenkomsten betreffende 

vakantieproducten van lange duur en uitwisselingsovereenkomsten, wordt er van de lidstaten verwacht 

dat zij voorzien in een verbod op vooruitbetalingen, de verstrekking van garanties, de reservering van 

geld op rekeningen, de uitdrukkelijke erkenning van schuld of op elke andere vergoeding aan de 

verkoper of aan derden door de consument vóór het eind van de verzakingstermijn krachtens artikel 6 

(art. 9 lid 1 Richtlijn 2008/122/EG). 

 

Hoofdstuk 6 : Overeenkomsten met huwelijksbureaus 
 

Afdeling 1. Begrip 
 

153. In de zin van de Wet van 9 maart 1993351 wordt er onder ‘huwelijksbemiddeling’ verstaan elke 

activiteit waarbij tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen geregeld worden die rechtstreeks of 

onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden (art. 1 Wet op de 

huwelijksbureaus). 

 

Afdeling 2. Belgisch recht 
 

154. De Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te 

controleren vindt zijn oorsprong niet in het Europese recht. De Belgische wetgever blijkt vooral 

geïnspireerd te zijn op een gelijkaardige Franse Wet van 23 juni 1989352. Deze wet voorziet in artikel 6 

ook in een verzakingsrecht.353 

 

  

 

 

                                                 
351 Wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren, BS 
24 april 1993. 
Hierna : Wet op de huwelijksbureaus. 
352 Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à 
diverses pratiques commerciales. 
353 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 188. 
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 §1. Termijn 

 

155. De klant van een huwelijksbureau beschikt over een termijn van zeven werkdagen om aan de 

overeenkomst te verzaken (art. 7 §1 Wet op de huwelijksbureaus).  Deze verzakingstermijn354 vangt 

aan de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst van huwelijksbemiddeling 

is pas voltrokken na het verstrijken van deze termijn. 

 

156. In de overeenkomst van huwelijksbemiddeling dient een verzakingbeding/opzeggingsbeding355 

opgenomen te worden in het vet en in een kader los van de tekst op de voorzijde van de eerste 

bladzijde van de overeenkomst (art. 6 §1,6° Wet op de huwelijksbureaus). Deze vormvereiste is 

voorgeschreven op straffe van nietigheid. Sinds 2005 dienen huwelijksbureaus een bij KB bepaald 

typecontract te gebruiken.356 In dit typecontract is het opzeggingsbeding ook opgenomen en wordt er 

bepaald dat de volgorde, de vorm of de inhoud niet gewijzigd mag worden (art. 2 KB 18 november 

2005). Voor zover het KB niet in overeenstemming is met de wet dienen de huwelijksbureaus nog 

steeds de wet na te leven. Met betrekking tot het opzeggingsbeding heeft dit tot gevolg dat er rekening 

dient gehouden te worden met bovenstaande vormvereiste357 van het beding in de overeenkomst van 

huwelijksbemiddeling.358 

 

157. Van de klant mag geen betaling (van een voorschot) geëist of aanvaard worden gedurende de 

verzakingstermijn (art. 7 §1 in fine Wet op de huwelijksbureaus). Er mag dus ook geen betaling 

gesuggereerd worden. Daarnaast verbiedt de wet niet dat er reeds een dienst geleverd wordt tijdens de 

verzakingstermijn. De mogelijkheid om bij de uitoefening van het verzakingsrecht een vergoeding te 

eisen wordt nochtans beperkt. De bepaling in artikel 6 §1,6° van de Wet op de huwelijksbureaus, 

waarbij bepaald wordt dat het verzakingsrecht kosteloos en zonder schadevergoeding wordt 

uitgeoefend, lijkt het aanrekenen van een vergoeding uit te sluiten.359 

 

  

 

 
                                                 
354 De wet gebruikt de term ‘bedenktijd’. 
355 Dit verzakingbeding luidt als volgt : “De klant heeft gedurende zeven werkdagen te rekenen van de dag 
volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en zonder 
schadevergoeding, mits hij het huwelijksbureau daarvan bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt. Van 
de klant mag generlei voorschot noch betaling worden geëist of aanvaard vóór het verstrijken van de 
bedenktijd.” (art. 6 §1,6° Wet op de huwelijksbureaus).  
356 KB van 18 november 2005 betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling, BS 14 december 2005. 
357 Zie art. 6 §1,6° Wet op de huwelijksbureaus. 
358 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 187-189. 
359 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 350 en 435. 
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 §2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

158. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn verzakingsrecht, dient hij het huwelijksbureau 

daarvan in kennis te stellen door middel van een ter post aangetekende brief (art. 6 §1,6° Wet op de 

huwelijksbureaus). De wet bepaalt niet wanneer er voldaan wordt aan de verzakingstermijn. Dient het 

huwelijksbureau de brief ontvangen te hebben binnen de verzakingstermijn? Of is het voldoende dat 

de klant de kennisgeving verzonden heeft binnen de verzakingstermijn? Mijns inziens lijkt het 

voldoende te zijn dat de klant de kennisgeving verzonden heeft binnen de verzakingstermijn. 

 

159. De klant oefent zijn verzakingsrecht kosteloos uit en zonder de betaling van een 

schadevergoeding (art. 6 §1,6° Wet op de huwelijksbureaus). 

 

BESLUIT DEEL 1 
 

160. Het verzakingsrecht wordt momenteel niet eenvormig geregeld. In de verschillende wetgevingen 

waarin een verzakingsrecht opgenomen is, worden verschillende termen gebruikt om hetzelfde recht 

aan te duiden. Bovendien worden de modaliteiten van dit recht ook op een verschillende manier 

geregeld. Daarnaast verschilt ook de graad van gedetailleerdheid. Het verzakingsrecht wordt in de 

verschillende wetgevingen niet altijd even gedetailleerd geregeld. Deze vaststelling leidt tot problemen 

bij de uitoefening van het verzakingsrecht en heeft al veel inkt doen vloeien. Er kan onder andere 

gewezen worden op de vele uitspraken betreffende de uitzondering op het verzakingsrecht wanneer de 

consument bij een verkoop buiten de onderneming van de verkoper het bezoek van de verkoper 

voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft en de vele uitspraken omtrent de draagwijdte van het 

verbod om betaling te eisen van de consument gedurende de verzakingstermijn bij overeenkomsten op 

afstand. Daarnaast kunnen we de aandacht ook vestigen op het begrip ‘samenhangende 

overeenkomst’, waarbij bepaald wordt dat de consument aan deze overeenkomst kan verzaken bij de 

uitoefening van het verzakingsrecht van toepassing op de hoofdovereenkomst. Verschillende 

stellingen zijn in de rechtsleer terug te vinden omtrent de inhoud van dit begrip. Ook op Europees 

niveau hebben de lacunes in de Europese wetgeving aanleiding gegeven tot problemen. Verschillende 

préjudiciële vragen werden aan het Europese Hof van Justitie gesteld. 
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DEEL 2: EVALUATIE VAN HET VERZAKINGSRECHT 
 

161. Hoe doeftreffend is het verzakingsrecht als techniek ter bescherming van de consument? In dit 

deel wordt er geprobeerd om op deze vraag een antwoord te geven. 

  

162. Allereerst is het van belang om te weten waarom de wetgever in bepaalde situaties voorzien heeft 

in een verzakingsrecht. Het is pas als we deze grondslagen kennen, dat we de doeltreffendheid van het 

verzakingsrecht effectief kunnen beoordelen. We starten ons onderzoek dan ook in hoofdstuk 1 met na 

te gaan wat de grondslagen zijn. 

 

Hoofdstuk 2 gaat vervolgens een stapje verder. In een eerste afdeling toetsen we de huidige 

verzakingstermijnen aan de desbetreffende grondslagen. Vervolgens bekijken we kritisch enkele 

middelen ter bevordering van de doeltreffendheid van het verzakingsrecht en enkele vragen die zich 

kunnen stellen bij het huidige verzakingsrecht. Ten slotte wordt er gekeken naar de grenzen die gesteld 

kunnen worden aan de uitoefening van het verzakingsrecht. 

 

We sluiten dit deel af met hoofdstuk 3 waarin gekeken wordt in hoeverre men op Europees niveau de 

regelgeving poogt te harmoniseren. Van belang hierbij is het voorstel van de Europese Commissie 

voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten. 

 

Hoofdstuk 1 : Grondslagen van het verzakingsrecht 
 

163. De eerste vraag die gesteld moet worden bij het onderzoek naar de doeltreffendheid van het 

verzakingsrecht is de vraag naar de reden waarom de wetgever voorzien heeft in een verzakingsrecht 

ter bescherming van de consument. 

 

164. Hieronder wordt de structuur van het voorgaande deel overgenomen en zal er telkens besproken 

worden wat de grondslagen zijn voor de invoering van een verzakingsrecht. 

 

Afdeling 1. Overeenkomsten op afstand 
 

 §1. Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten 

 

165. Wanneer de consument een overeenkomst op afstand sluit, dan bevinden de verkoper en de 

consument zich voorafgaand en bij het sluiten van de overeenkomst niet in elkaars fysieke 

aanwezigheid. Voor de consument is het onmogelijk om vóór de sluiting van de overeenkomst 
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daadwerkelijk het product te zien of van de aard van de dienstverlening kennis te nemen. Dit leidt tot 

een belangrijke psychologische belemmering waardoor de koper geneigd kan zijn om de zaak of de 

dienst af te nemen bij een plaatselijke winkel of dienstverlener. Het verzakingsrecht zou dit nadeel 

moeten wegwerken door de consument de mogelijkheid te geven om bij de levering van het product na 

te denken of het gekochte product wel voldoet aan hetgeen hij verwachtte. Bovendien kan het 

verzakingsrecht dienen om barrières voor de communautaire handel weg te nemen.360 

 

Deze grondslag vinden we terug in overweging 14 bij Richtlijn 97/7/EG, waarin letterlijk verwezen 

wordt naar de onmogelijkheid voor de consument om daadwerkelijk het product te zien of van de aard 

van de dienstverrichting kennis te nemen. De bedoeling van de Europese wetgever lijkt te zijn, de 

consument in dezelfde situatie brengen als wanneer hij in de gewone handel gekocht zou hebben. Ook 

in het Belgisch recht vinden we een gelijkaardige motivering terug. Hier wordt er geoordeeld dat aan 

de consument een grotere bescherming geboden moet worden omdat hij enkel een min of meer 

getrouwe afbeelding of omschrijving van het product te zien krijgt en omdat de verkoop plaatsvindt 

buiten de aanwezigheid van de verkoper en buiten diens onderneming.361 

 

166. Met betrekking tot de overeenkomsten op afstand betreffende een dienst kan verwezen worden 

naar de geformuleerde kritieken die verder aan bod komen.362 

 

167. Tot slot kan er nog vermeld worden dat het verlangen om de verkoop op afstand en het gebruik 

van nieuwe technologieën te bevorderen als instrument ter verwezelijking van de interne markt de 

aanleiding vormden voor de harmonisatie op Europees niveau.363 

 

 §2. Overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op financiële diensten 

 

168. Voor consumenten zijn financiële diensten door hun vaak ingewikkeld karakter moeilijk te 

beoordelen. Het gaat hier niet enkel over de beoordeling van de kwaliteit, maar ook over de vraag of 

de financiële dienst zal voldoen aan de persoonlijke en subjectieve verlangens en omstandigheden van 

de consument. Het verzakingsrecht kan hier een oplossing bieden omdat de consument in de 

mogelijkheid gesteld wordt ergens anders deskundig advies in te winnen. In combinatie met de vele 

(pre)contractuele informatieplichten die Richtlijn 2002/65/EG en ook de WHPC aan de aanbieder 

                                                 
360 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
9. 
361 Amendement nr. 263, Parl.St. Kamer 1989-90, doc. 1240/14, 9. 
362 Infra p. 85. 
363 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 139. 
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opleggen, dient de verzakingstermijn om een tekort aan informatie in hoofde van de consument weg te 

werken.364 

Voor levensverzekeringen kan hetzelfde beargumenteerd worden. 

 

STEENNOT en TERRYN betwisten echter het nut van dit verzakingrecht (Infra).365 

 

169. Op Europees niveau is ook bij de overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten de 

bevordering van de communautaire handel een belangrijk argument geweest. Bij de overwegingen die 

aan Richtlijn 2002/65/EG voorafgaan vinden we algemene verwijzingen terug naar de nood aan een 

hoog niveau van consumentenbescherming om de keuzevrijheid van de consument te garanderen en 

hierdoor het vertrouwen van de consument in de verkoop op afstand te versterken. Dit moet leiden tot 

een optimale werking en een verdere verwezelijking van de interne markt.366 

 

Afdeling 2. Verkoop buiten de onderneming van de verkoper 
 

170. Het belangrijkste argument voor de bescherming van de consument door middel van een 

verzakingsrecht is het overrompelingseffect. De consument wordt door de verkoper overrompeld en 

hij heeft zich niet voorbereid op de besprekingen met de verkoper. In deze situaties speelt er een 

verrassingselement waardoor de consument niet opgewassen is tegen het gebruik van agressieve 

verkooptechnieken door de verkoper. Daarnaast kan er ook een informatietekort bestaan in hoofde van 

de consument. De consument is immers vaak niet in staat de kwaliteit en de prijs van het aanbod met 

andere aanbiedingen te vergelijken. Deze vorm van asymmetrische informatie maakt uitbuiting 

vanwege de verkoper mogelijk. Door de toekenning van een verzakingsrecht wordt de consument toch 

in de mogelijkheid gesteld om te gaan vergelijken, de verzakingstermijn verleent hem daartoe 

voldoende tijd.367 Vanuit deze optiek lijkt het dan ook terecht het verzakingsrecht uit te sluiten 

wanneer de consument voorafgaandelijk en uitdrukkelijk om het bezoek van de verkoper gevraagd 

heeft, met de bedoeling om te onderhandelen over de aankoop van een product of een dienst. 

Empirisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit niet zo is (Infra).368 

 

                                                 
364 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
10. 
365 Infra p. 85. 
366 Zie overweging 3 en 5 van Richtlijn 2002/65/EG. 
367 A.C. LACOSTE, “La portée des dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre de ventes par 
démarchage, ou comment renoncer à un droit de renonciation” (noot onder Kh. Bergen 1 september 1994), 
DCCR 1995-96, 230; E. TERRYN, “Een stijlclausule zou niet mogen volstaan om aan de consument die buiten 
de onderneming van de verkoper koopt alle bescherming te ontnemen!” (noot onder Gent (12de k. bis) 23 maart 
2005), DCCR 2006, 81-82. 
368 Infra p. 94. 
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In overweging 5 bij Richtlijn 85/577/EEG vinden we bovenstaande grondslag terug. Er wordt ook 

verwezen naar het feit dat het initiatief uitgaat van de verkoper waardoor de consument zich niet heeft 

kunnen voorbereiden op de besprekingen, noch de kwaliteit en de prijs heeft kunnen vergelijken. Aan 

de consument wordt een verzakingsrecht verleend ten einde hem in staat te stellen zich te beraden over 

de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien. Bovendien wordt er nog vermeld 

dat dit verrassingselement niet alleen bestaat bij via huis-aan-huisverkoop gesloten overeenkomsten, 

maar ook bij andere types van overeenkomsten waarbij de verkoper buiten zijn onderneming het 

initiatief neemt. 

Een gelijkaardige motivering vinden we ook terug in de Memorie van Toelichting bij de WHPC.369 

 

Afdeling 3. Overeenkomsten betreffende consumentenkrediet 
 

171. Bij de wijziging van de WCK door de Wet van 24 maart 2003370 werd artikel 18 WCK vervangen 

door een veralgemeende verzakingstermijn. Volgens de Memorie van Toelichting heeft deze 

veralgemeende verzakingstermijn tot doel zo veel mogelijk onbezonnen of impulsieve beslissingen 

van de consument te beperken. Er wordt ook gesteld dat het inzake krediet past om een hoge graad van 

instemming te waarborgen in hoofde van de consument.371 

Voorheen voorzag de WCK ook in een verzakingsrecht ten voordele van de consument, maar dit recht 

vond slechts toepassing in heel specifieke gevallen. De wetgever verleende de consument toen reeds 

een verzakingsrecht om hem bescherming te bieden in de gevallen waarin hij overhaast een beslissing 

genomen had of wanneer hij de overeenkomst gesloten had onder druk of wegens de houding van de 

andere partij.372 

 

Afdeling 4. Verzekeringen 
 

172. In artikel 4 §2 WLVO wordt er voorzien in een opzeggingsrecht bij voorafgetekende polissen en 

verzekeringsaanvragen. Volgens de Memorie van Toelichting ligt aan deze bepaling het idee ten 

grondslag te vermijden dat de verzekeringnemer gebonden zou zijn door een overeenkomst zonder 

daar voldoende over nagedacht te hebben. Daarnaast, om het evenwicht te herstellen, wordt ook aan de 

verzekeraar een opzeggingsrecht verleend.373 De wetgever wou met deze opzeggingsmogelijkheden 

enerzijds de verzekeraar de mogelijkheid geven het dossier en het risico te beoordelen en anderzijds 

                                                 
369 Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1984-85, doc. 947, 42. 
370 BS 2 mei 2003. 
371 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, doc. 50-1730/01, 5. 
372 Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat 1989-90, doc. 916/1, 21; P. LETTANY, Het consumentenkrediet. 
De wet van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer, 1993, 105. 
373 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1990-91, doc. 1586-1, 15-20. 
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wou hij de verzekeringnemer de mogelijkheid bieden om zich te bezinnen over de aangegane 

verbintenis.374 

 

173. Ondanks het feit dat de wetgever de term ‘opzeggingsrecht’ gebruikt in de wet, wordt in de 

rechtsleer de term ‘bedenktermijn’ of ‘droit de repentir’ gebruikt. Volgens DELFORGE moet dit 

mechanisme van een opzeggingsrecht onderscheiden worden van de andere gevallen waarin een 

verzakingsrecht toegekend wordt. Doordat er geen opschorting van de verplichtingen van de 

contractanten is375 en de uitoefening van dit opzeggingsrecht slechts voor de toekomst geldt, leidt 

DELFORGE af dat dit mechanisme van een opzeggingsrecht meer verwant is met de mogelijkheid om 

eenzijdig op te zeggen.376 

Volgens TERRYN gaat het daarentegen wel om hetzelfde mechanisme, met als enige particulariteit 

dat dit opzeggingsrecht niet enkel aan de consument toekomt, maar ingegeven is door een zeer 

specifieke situatie: mogelijk maken dat een snelle dekking verkregen wordt, zonder dat dit de belangen 

van de verzekeraar teveel schaadt. De verzakingstermijn compenseert voor de verzekeraar de 

afwezigheid van de mogelijkheid om vooraf correct het risico in te schatten. Vandaar het toekennen 

van een ‘bedenktermijn’ of ‘verzakingstermijn’.377 

 

Afdeling 5. Timesharing 
 

174. Aan de grondslag van deze reglementering liggen de grote hoeveelheid klachten van 

vakantiegangers in verband met agressieve verkooptechnieken en mogelijke vormen van misbruik. 

Hierdoor heeft men de noodzaak ingezien om wetgevend op te treden. 

 

In de overwegingen bij Richtlijn 94/47/EG wordt de grondslag voor het verzakingsrecht verder 

verduidelijkt. Teneinde de verkrijger in staat te stellen zich een beter beeld te vormen van de rechten 

en de verplichtingen die aan de overeenkomst verbonden zijn, wordt er aan hem een verzakingsrecht 

toegekend.378 Dit verzakingsrecht is noodzakelijk aangezien het onroerend goed dikwijls in een ander 

land gelegen is dan dat waar de verkrijger woont en aan een andere wetgeving dan de zijne 

onderworpen is.379 In het advies van het Economisch en Sociaal Comité wordt er voorts vermeld dat 

deze verzakingstermijn de consument tegen agressieve verkooptechnieken beschermt en op die manier 

                                                 
374 P. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch Verzekeringsrecht, Brussel, Bruylant, 2002, 18. 
375 Zie art. 4 §2 WLVO. 
376 C. DELFORGE, “L’unilatérisme et la fin du contrat” in La fin du contrat, Luik, CUP, 2001, 98, voetnoot 49. 
377 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 184-185. 
378 Zie ook : Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1997-98, doc. 1716/1, 17. 
379 Overweging 11 van Richtlijn 94/47/EG. 
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het recht op informatie en contractuele vrijheid verankert.380 Daarnaast wordt er zowel in Richtlijn 

94/47/EG als in de Belgische Wet van 11 april 1999 verwezen naar een betere werking van de 

(interne) markt.381 

 

Afdeling 6. Overeenkomsten met huwelijksbureaus 
 

175. Als reden voor het aannemen van de Wet op de huwelijksbureaus worden specifieke 

afkeurenswaardige praktijken uit de sector aangehaald. In de parlementaire voorbereiding wordt er 

hoofdzakelijk verwezen naar het feit dat de uiteindelijke prestaties van een huwelijksbureau niet in 

verhouding blijken te zijn met de gedane beloftes en dat ook vaak zeer weinig kandidaten blijken te 

bestaan. Volgens TERRYN biedt het verzakingsrecht hier geen oplossing voor, dit komt verder aan 

bod.382 Daarnaast wordt er ook voorzien in een verzakingsrecht om de psychologisch kwetsbare 

huwelijkskandidaat te beschermen tegen de overtuigingskracht van de verkoper.383 

 

Hoofdstuk 2 : Beoordeling van de doeltreffendheid van het verzakingsrecht 
 

176. In dit hoofdstuk wordt er verder ingegaan op de beoordeling van de doeltreffendheid van het 

verzakingsrecht. In afdeling 1 worden de huidige verzakingstermijnen onder de loep genomen. 

Vervolgens worden in afdeling 2 enkele middelen ter bevordering van de doeltreffendheid van het 

verzakingsrecht kritisch onderzocht. In afdeling 3 komen enkele vraagtekens aan het licht. Eindigen 

doen we met na te gaan welke grenzen er gesteld kunnen worden aan de uitoefening van het 

verzakingsrecht. 

 

Afdeling 1. De verzakingstermijn 
 

 §1. Algemeen 

 

177. Alvorens we de huidige verzakingstermijnen beoordelen, moet er opgemerkt worden dat de duur 

van de verzakingstermijn, omwille van proportionaliteitsredenen, beperkt moet zijn. Er mag geen 

onevenwichtige afbreuk gedaan worden aan de gerechtvaardigde belangen van de verkoper omtrent de 

                                                 
380 Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de 
bescherming van de koper bij overeenkomsten inzake gebruik van onroerende goederen in “timesharing”; Pb. C. 
19 april 1993, afl. 108, 1. 
381 H. DE CONINCK, “Timesharing” in G. STRAETMANS, J. STUYCK en P. WYTINCK (eds.), Recente 
wetswijzigingen inzake handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer, 2000, 164. 
382 Infra p. 95. 
383 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 188. 
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zekerheid van de bestendigheid van de overeenkomst.384 Daarnaast moet de duur bepaald worden in 

functie van het doel van het verzakingsrecht.385 

 

 §2. De huidige termijnen 

 

  A. Overeenkomsten op afstand 

 

178. Zoals reeds eerder vermeld verkrijgt de consument bij overeenkomsten op afstand386 een 

verzakingsrecht omdat hij niet in staat is om daadwerkelijk het product te zien of van de aard van de 

dienstverlening kennis te nemen. Volgens TERRYN lijkt de termijn van zeven werkdagen ruim te 

volstaan om de consument in dezelfde positie te plaatsen als wanneer hij in de gewone handel gekocht 

zou hebben. Daarnaast kan deze termijn ook tegenmoet komen aan het informatietekort dat door de 

gebruikte verkooptechniek ontstaat. Bovendien beschikt de consument over een weekend om rustig 

over zijn aankoop na te denken en eventueel een aangetekende brief te versturen, om bewijsproblemen 

te voorkomen. TERRYN concludeert dat een termijn van zeven dagen beschouwd kan worden als 

eerder ruim, maar toch adequaat bij een verkoop op afstand.387  

 

179. Indien de consument een overeenkomst op afstand sluit betreffende een financiële dienst, 

beschikt hij, in tegenstelling tot de overeenkomsten op afstand in het algemeen, over een 

verzakingstermijn van veertien kalenderdagen. De verzakingstermijn wordt met andere woorden 

verdubbeld. De reden hiervoor wordt gevonden in de complexiteit van financiële diensten en in de 

immateriële aard van de dienstverlening. De consument beschikt immers enkel over de 

contractsvoorwaarden om de kwaliteit van de dienst te beoordelen.388 

 

180. Er dient opgemerkt te worden dat sommige auteurs het nut van het verzakingsrecht van 

toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten in twijfel trekken. Een 

verzakingsrecht kan, zoals reeds eerder vermeld, nuttig zijn om een tekort aan informatie te 

compenseren of om de consument extra tijd te gunnen om na te denken over de overeenkomst wanneer 

hij een overeenkomst gesloten heeft onder druk. Volgens STEENNOT en TERRYN kan bij financiële 

diensten op afstand de vraag gesteld worden of de informatieassymetrie wel voortvloeit uit het feit dat 

                                                 
384 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
11; E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 601. 
385 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 601. 
386 Het betreft hier overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten. 
387 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 604-605. 
388 G. STRAETMANS, “Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan de 
consument”, DCCR 2003, 19; E. TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, NjW 2003, 83. 
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de dienst op afstand werd aangeboden. De consument loopt immers niet het risico dat hij de echte 

kenmerken van de dienst niet heeft kunnen waarnemen. De bundel rechten en plichten waaruit de 

financiële dienst bestaat kan namelijk evenzeer op afstand onderzocht worden als in de situatie waarbij 

beide partijen gelijktijdig fysiek aanwezig zijn. In principe kan na de sluiting van de overeenkomst 

niets geleverd worden wat zou verschillen van de overeenkomst zoals dit op het internet of in de 

catalogus vermeld wordt. Dit laatste kan wel een probleem vormen bij de overeenkomsten op afstand 

in het algemeen, bijvoorbeeld wanneer de consument een product koopt via het internet. Een agrument 

pro het verzakingsrecht zou eventueel kunnen zijn dat de consument het advies niet heeft kunnen 

inwinnen van een natuurlijk persoon. Desalniettemin is het niet zeker dat de consument tijdens de 

verzakingstermijn wel het advies van een natuurlijke persoon zal kunnen inwinnen. In een arrest van 

het Europese Hof van Justitie van 2003, de zaak DocMorris, stelde het Europese hof dat het feit dat er 

geen ‘face tot face’-contact bestaat, dit niet uitsluit dat de consument voldoende ingelicht en 

geadviseerd kan worden.389 Daarnaast stellen STEENNOT en TERRYN zich ook de vraag of er bij 

financiële diensten op afstand wel sprake is van een verrassingseffect. In de meeste gevallen zal de 

consument zelf actief de website van de verkoper opzoeken en in alle rust de nodige informatie 

kunnen inwinnen vooraleer hij een beslissing neemt.390 

Het informatietekort bij financiële diensten op afstand zou wel het gevolg kunnen zijn van de 

complexe aard van een financiële dienst. Indien dit het geval is, dan is het moeilijk te rechtvaardigen 

dat de consument enkel in deze gevallen over een verzakingsrecht beschikt. Het zou logischer zijn dat 

de consument in alle gevallen en ongeacht de distributievorm over een verzakingsrecht zou 

beschikken.391 De vraag rijst echter of het bestaande verzakingsrecht hiervoor een oplossing kan zijn 

(Infra).392  

 

  B. Verkoop buiten de onderneming van de verkoper 

 

181. De huidige termijn van zeven werkdagen lijkt te volstaan om de consument te beschermen tegen 

de agressieve verkooptechnieken vanwege de verkoper, gedurende de verzakingstermijn heeft de 

consument voldoende tijd om zich te bezinnen over de aankoop. Daarnaast lijkt de termijn van zeven 

                                                 
389 Zie overweging 113. In casu waren geneesmiddelen aan de orde, maar de redenering kan ook toepassing 
vinden op financiële diensten. 
HvJ 11 december 2003, DocMorris, Jur. 2003, I-14887. 
390 R. STEENNOT, Financiële diensten op afstand, Gent, Larcier, 2006, 105; R. STEENNOT en E. TERRYN, 
“De wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op 
afstand en van de richtlijn privacy en elektronische handel. Een eerste verkenning”, RW 2005-06, 1049; E. 
TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, NjW 2003, 88; E. TERRYN, 
“Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, Brugge, die 
Keure, 2005, 554-557. 
391 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 640. 
392 Infra p. 86. 
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dagen ook te voldoen om aan de consument de mogelijkheid te geven om de prijs en de kwaliteit te 

vergelijken met andere producten of diensten. Men kan dus concluderen dat de termijn van zeven 

werkdagen adequaat is om de consument effectief te beschermen wanneer hij een overeenkomst sluit 

met een verkoper buiten de onderneming van de verkoper.393 

 

  C. Complexe overeenkomsten 

 

182. Bij complexe overeenkomsten kan de complexe aard van de overeenkomst ertoe leiden dat in 

hoofde van de consument een informatietekort ontstaat. Door de grote hoeveelheid aan informatie kan 

de consument dit niet onmiddellijk vakkundig beoordelen.394 Een verzekeringsovereenkomst of 

bepaalde overeenkomsten betreffende financiële diensten zijn voorbeelden van complexe 

overeenkomsten. 

 

183. Zoals hierboven reeds vermeld, rijst de vraag of een verzakingstermijn van veertien 

kalenderdagen kan volstaan om het informatietekort in hoofde van de consument weg te werken. In de 

rechtseconomische literatuur395 wordt de vraag zelfs gesteld of een termijn van dertig dagen kan 

volstaan om de complexe bepalingen te doorgronden waarvoor vaak gespecialiseerd advies nodig is.396 

 

Bovendien is het inconsequent dat er verschillende verzakingstermijnen gelden voor verschillende 

complexe overeenkomsten: voor overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten geldt een 

termijn van veertien kalenderdagen, terwijl voor een specifieke categorie van deze overeenkomsten, de 

levensverzekeringsovereenkomsten, een termijn van dertig dagen geldt. Bij consumentenkrediet geldt 

dan weer een termijn van zeven werkdagen.397 Hieraan komt echter stilaan verandering. Op Europees 

niveau wordt de termijn steeds meer op veertien (kalender)dagen gebracht.398 

 

                                                 
393 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
18; E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 607. 
394 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 547. 
395 Voor meer informatie hieromtrent zie : E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het 
herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 527 e.v. en meer 
concreet : 605-607. 
396 E. TERRYN, “Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE (eds.), Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges 
Macours, Brugge, die Keure, 2005, 556-557. 
397 E. TERRYN, “Verkoop op afstand van financiële diensten”, NjW 2003, 88; E. TERRYN, 
“Consumentenbescherming bij financiële diensten op afstand” in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Actualia vermogensrecht. Liber Alumnorum KULAK als hulde aan Prof. Dr. Georges Macours, Brugge, die 
Keure, 2005, 557. 
398 Zie artikel 14 van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en artikel 12 lid 1 
van het voorstel voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten. 
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Men kan dus concluderen dat met betrekking tot deze complexe overeenkomsten het huidige 

verzakingsrecht niet doeltreffend is en er gezocht dient te worden naar andere (bijkomende) 

oplossingen om de consument te beschermen. 

 

  D. Timesharing 

 

184. Bij timesharing wordt de verzakingstermijn van vijftien werkdagen als te kort ervaren. Deze 

termijn is onvoldoende om het informatietekort in hoofde van de consument weg te werken. In veel 

gevallen zal een inspectie van het goed niet mogelijk zijn wanneer de consument/verkrijger een 

timesharingovereenkomst gesloten heeft in zijn woonplaats. Bovendien laat deze termijn het ook niet 

toe de nodige informatie te verzamelen zodat de consument zich een beter beeld kan vormen van de 

rechten en verplichtingen die aan de overeenkomst verbonden zijn. Men kan dus concluderen dat de 

huidige verzakingstermijn van vijftien werkdagen niet doeltreffend is.399 

 

185. Naast de termijn van vijftien werkdagen, beschikt de consument naar Belgisch recht ook over een 

termijn van één jaar wanneer de inlichtingen, voorgeschreven door artikel 7 van de Timesharingwet, 

niet in de timesharingovereenkomst voorkomen, noch meegedeeld werden binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de ondertekening van de 

timesharingovereenkomst. Deze termijn van één jaar zou moeten verzekeren dat de consument het 

systeem effectief kan uittesten door het vakantieverblijf te gebruiken en hierdoor in de mogelijkheid 

gesteld wordt om het goed en de betrokken diensten te vergelijken met hetgeen hem beloofd werd. 

Bovendien moet dit de consument ook toelaten de financiële verplichtingen nauwkeurig te 

onderzoeken en correct in te schatten.400 Op Europees niveau geldt er nu, op grond van de nieuwe 

Richtlijn 2008/122/EG, een gelijkaardige regeling. De consument verkrijgt een termijn van één jaar 

wanneer er niet voldaan werd aan de informatieverplichting van artikel 5 vierde lid van Richtlijn 

2008/122/EG.401 

 

Een termijn van één jaar sluit beter aan bij de grondslag die geleid heeft tot de toekenning van een 

verzakingsrecht. Het valt in dit opzicht te betreuren dat deze termijn enkel van toepassing is in 

                                                 
399 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 605; J. VAN DE VELDE, “De wet van 11 april 1999 
betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik op onroerende 
goederen: de lang verwachte deus ex machina of een doekje voor het bloeden?”, RW 1999-2000, 1121. 
400 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 609; J. WILLOCX, “Timesharing: een droomvakantie 
of een nachtmerrie?”, Notarius 2000, 28. 
401 Indien er toch voldaan wordt aan de informatieverplichting binnen het jaar na de dag bedoeld in het tweede 
lid van artikel 6 van Richtlijn 2008/122/EG, dan zal de consument slechts beschikken over een termijn van 
veertien kalenderdagen. 
Zie : artikel 6 Richtlijn 2008/122/EG. 
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specifieke gevallen waarbij er niet voldaan werd aan bepaalde informatieverplichtingen. Bovendien 

verliest de consument, volgens de nieuwe Richtlijn 2008/122/EG, deze termijn wanneer er binnen het 

jaar na de dag bedoeld in het tweede lid van artikel 6 van Richtlijn 2008/122/EG toch voldaan werd 

aan de informatieverplichting. In dat geval wordt de termijn herleid naar veertien kalenderdagen. Een 

veralgemeende verzakingstermijn van één jaar lijkt aanbevelenswaardig, voor zover de consument het 

in timesharing aangekochte goed gedurende deze termijn mag gebruiken en mits vergoeding voor de 

genoten prestaties bij de uitoefening van het verzakingsrecht. Deze vergoeding is momenteel 

uitgesloten.402 

 

Afdeling 2. Middelen ter bevordering van de doeltreffendheid van het verzakingsrecht 
 

 §1. Het verbod om betaling te eisen gedurende de verzakingstermijn 

 

186. De wetgever heeft in bepaalde gevallen bepaald dat er van de consument geen betaling (van een 

voorschot) geeïst en soms zelfs ook niet aanvaard mag worden gedurende de verzakingstermijn. Dit 

verbod heeft tot doel te garanderen dat de consument zijn verzakingsrecht effectief kan uitoefenen. 

Een consument die reeds betaald heeft gedurende de verzakingstermijn zal namelijk minder snel 

gebruik maken van het verzakingsrecht wanneer hij niet over voldoende garanties beschikt dat hij de 

betaalde sommen snel zal terugzien. Ook al wordt er in de wet verplicht tot snelle terugbetaling en 

eventueel op straffe van een sanctie bij overtreding403, wanneer er binnen de bepaalde termijn niet 

terugbetaald wordt, zal dit vaak straffeloos blijven. De consument zal zich immers niet geroepen 

voelen om te procederen om een relatief klein bedrag terug te vorderen. Daarnaast is de kans dat een 

strafzaak opgestart zal worden relatief klein.404 

 

Men vindt dit verbod terug bij de overeenkomsten op afstand in het algemeen, met name in artikel 80 

§3 WHPC. Daarnaast treffen we dit verbod ook aan bij de overeenkomsten die gesloten worden buiten 

de onderneming van de verkoper in artikel 89 WHPC. Het verbod in het laatste geval is strenger dan 

het verbod van toepassing op de overeenkomsten die op afstand gesloten werden, hier geldt er immers 

dat er geen betaling geeïst noch aanvaard mag worden. Ten slotte vinden we dit verbod ook nog terug 

bij de kredietovereenkomsten op afstand (art. 20bis WCK), bij timesharing (art. 9 §3 Timesharingwet 

en art. 9 lid 1 van de nieuwe Richtlijn 2008/122/EG) en bij de overeenkomsten gesloten met een 

huwelijksbureau (art. 7 §1 in fine Wet op de huwelijksbureaus). 
                                                 
402 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 609-610. 
403 Bijvoorbeeld : artikel 80 §3 WHPC waarin bepaald wordt dat de verkoper de door de consument gestorte 
bedragen moet terugbetalen binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking aan de overeenkomst die op 
afstand gesloten werd en artikel 102, 6ter voor de toepasselijke strafsanctie. 
404 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 355-356. 
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187. Er dient opgemerkt te worden dat de medaille ook een keerzijde heeft. Bij de overeenkomsten op 

afstand in het algemeen hebben we in principe te maken met tegenstrijdige belangen van de verkoper 

en de consument waarbij de wetgever zijn steun gegeven aan de consument. Voor de verkoper zijn er 

risico’s op wanbetaling verbonden aan dit verbod, hij moet immers reeds de producten leveren 

vooraleer de verzakingstermijn begint te lopen en dus vooraleer hij betaling ontvangen heeft. 

Bovendien heeft hij geen enkele garantie dat hij bij de uitoefening van het verzakingsrecht het product 

effectief en onbeschadigd zal terugkrijgen. Dit verbod vindt zijn oorsprong niet in Richtlijn 

97/7/EG.405 Dit heeft tot gevolg dat de meeste Europese lidstaten niet voorzien in zo’n verbod. De 

verkopers die de mogelijkheid aanbieden om pas na het verstrijken van de verzakingstermijn te betalen 

ervaren een concurrentieel nadeel ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten, maar ook ten 

opzichte van de binnenlandse concurrenten die de Belgische wet niet naleven.406 Doorheen de jaren is 

er dan ook een praktijk contra legem gegroeid waarbij aan de consument gevraagd wordt om het goed 

te betalen via een creditkaart of via overschrijving. De verkoper wacht met de verzending van het 

product tot zijn rekening gecrediteerd is. Het spreekt voor zich dat de huidige situatie niet optimaal is, 

noch voor de verkoper, noch voor de consument. De verkoper is steeds benadeeld, ofwel respecteert 

hij de wet en lijdt hij een concurrentieel nadeel, ofwel respecteert hij de wet niet en bevindt hij zich in 

een onzekere positie. De consument zal in de meeste gevallen onmiddellijk moeten betalen vooraleer 

het product geleverd wordt, ten gevolge van de praktijk contra legem. In andere Europese landen werd 

voorrang gegeven aan de uitbreiding van de sancties. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt er bepaald dat, 

indien de verkoper de consument niet heeft terugbetaald binnen de dertig dagen, het verschuldigde 

bedrag van rechtswege interesten aan de geldende interestvoet voortbrengt (art. L121-20-1 van de 

“Code de la consommation”).407 Naar Belgisch recht schijnt ook de wetgever zich bewust te zijn 

geweest van de nadelen, in artikel 80 §3 WHPC wordt immers bepaald dat het verbod vervalt wanneer 

de verkoper het bewijs levert dat hij de regels respecteert die zijn vastgelegd door de Koning met het 

oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen. Tot op heden 

werd zo een KB nog niet aangenomen. Dit kwam reeds eerder aan bod.408 

 

De hierboven geschetste problematiek is minder problematisch wanneer er geen verplichting bestaat 

tot uitvoering tijdens de verzakingstermijn. In die gevallen kan de verkoper de uitvoering contractueel 

uitstellen tot na het verstrijken van de verzakingstermijn. Indien hij toch overgaat tot de uitvoering van 

de overeenkomst tijdens de verzakingstermijn, dan neemt hij een risico waarvan hij de gevolgen zelf 

                                                 
405 Supra p. 14. 
406 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 356-357. 
407 Advies nr. 3 van het Observatorium van de Rechten op het Internet, “Denkpistes om het vertrouwen in de 
elektronische handel te versterken (juni 2004)”, http://www.internet-
observatory.be/internet_observatory/pdf/advices/advice_nl_003.pdf , 17-18 (consultatie 3 mei 2009). 
408 Supra p. 16. 



90 
 

zal moeten dragen. Volgens TERRYN kan de lega ferenda de oplossing erin bestaan het verbod om 

betaling te eisen te laten vervallen indien op uitdrukkelijke vraag van de consument uitgevoerd wordt 

tijdens de verzakingstermijn.409  

 

Desalniettemin heeft het feit dat de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper contractueel 

uitgesteld kan worden tot na het verstrijken van de verzakingstermijn mede tot gevolg dat het huidige 

verzakingsrecht bij timesharing niet doeltreffend is om het informatietekort weg te werken, zoals 

hierboven reeds werd vastgesteld. Gedurende de verzakingstermijn van vijftien werkdagen beschikt de 

consument dan niet over de mogelijkheid om gebruik te maken van het in timesharing aangekochte 

goed.  

 

 §2. De consument moet kennis hebben van het verzakingsrecht 

 

  A. Algemeen 

 

188. Voor de doeltreffendheid van het verzakingsrecht is het een absolute voorwaarde dat de 

consument op de hoogte is van het bestaan van het verzakingsrecht enerzijds, en anderzijds van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verzakingsrecht en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit is 

logisch, indien de consument niet op de hoogte is van het bestaan van een verzakingsrecht, kan hij dit 

recht ook niet uitoefenen. Er zijn drie mogelijke manieren waardoor de consument op de hoogte 

gebracht kan worden van het bestaan van een verzakingsrecht; met name door het opleggen van een 

informatieverplichting aan de verkoper door de wetgever, door informatie uitgaande van 

consumentenorganisaties of door de overheid en ten slotte door de bijstand van een deskundige.410 

 

189. De gemiddelde verkoper zal de informatie omtrent het verzakingsrecht in de meeste gevallen niet 

uit zichzelf vestrekken, de onwetendheid omtrent het bestaan van een verzakingsrecht is namelijk de 

beste garantie dat de consument niet zal terugkomen op zijn overeenkomst.411 De wetgever speelt in 

deze situaties een belangrijke rol. Door het opleggen van een informatieverplichting aan de verkoper 

wordt aan de consument de mogelijkheid geboden om zich in te lichten over het bestaan van een 

verzakingsrecht. De wetgever heeft hiervoor dan ook gezorgd, ofwel door de verplichte opname van 

een verzakingsbeding in de overeenkomst met daaraan een aantal vormvereisten verbonden, ofwel 

door het verplicht verlenen van informatie alvorens de overeenkomst gesloten wordt en nadien door de 

                                                 
409 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 367. 
410 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
17. 
411 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
17. 
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bevestiging van deze gegevens (inclusief informatie over het verzakingsrecht), ofwel door de 

combinatie van beide mogelijkheden.412 Hieraan worden ook sancties gekoppeld. Bij niet opname van 

het verzakingsbeding in de overeenkomst kan dit leiden tot de nietigheid van de overeenkomst of vindt 

de sanctie van de afgedwongen aankoop toepassing.413 Daarnaast wordt het ingaan van de 

verzakingstermijn gekoppeld aan het verlenen van de verplichte informatie of wordt de termijn 

verlengd wanneer er niet voldaan werd aan de informatieverplichtingen door de verkoper.414  

Zoals er gelezen kan worden in het eerste deel, wordt het verlenen van een verzakingsrecht aan de 

consument in de Belgische wetgeving steeds gekoppeld aan een informatieverplichting opgelegd aan 

de verkoper.415 

Daarenboven moet de te verstrekken informatie op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan de 

consument meegedeeld worden. Hierbij is het niet aangewezen dat dit gebeurt aan de hand van 

juridisch jargon, maar wel door middel van begrijpelijke taal. Bovendien mag de informatie ook niet 

verstopt zitten, maar moet zij op een enigszins opvallende wijze gepresenteerd worden.416 

 

190. Het is vanzelfsprekend dat niet elke consument elke letter van de door de verkoper verstrekte 

informatie en elke letter van de overeenkomst gelezen zal hebben. Het is dus nog steeds mogelijk dat 

de consument geen besef heeft van het bestaan van een verzakingsrecht, ondanks de wettelijke 

informatieverplichtingen. De informatie verstrekt door consumentenorganisaties of eventueel door de 

overheid kunnen een belangrijk bijkomend middel zijn om de bekendheid met betrekking tot het 

verzakingsrecht verder te verspreiden. Opnieuw zal ook deze informatie niet alle consumenten 

bereiken. Veel consumentenorganisaties wenden zich in de eerste plaats tot hun eigen leden, waardoor 

niet-leden veelal niet bereikt worden.417 

 

191. Een derde en laatste manier is de bijstand van een deskundige die de aandacht van de consument 

zal vestigen op het bestaan van een verzakingsrecht.418 Evenwel zal er van deze bijstand niet altijd 

sprake zijn.419 

 

   

   
                                                 
412 Zie bijvoorbeeld artikel 78 §1,6° WHPC en artikel 79 §1,2°-3° WHPC. 
413 Zie bijvoorbeeld artikel 88 WHPC. 
414 Zie bijvoorbeeld artikel 9 §1 Timesharingwet. 
415 Overeenkomsten op afstand: Supra p. 7 en 21; verkopen buiten de onderneming van de verkoper: Supra p. 39; 
timesharingovereenkomsten: Supra p. 69; overeenkomsten met huwelijksbureaus: Supra p. 76. 
416 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
20. 
417 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
17. 
418 Bijvoorbeeld: een advocaat. 
419 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
17. 
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  B. Enkele gegevens 

 

192. In 2006 heeft de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop in België een enquête 

afgenomen waarbij bij een representatief staal van bijna 1000 personen tussen de 18 en 75 jaar oud 

getest werd in welke mate zij kennis hadden van hun rechten. Aan de deelnemers werden een vijftigtal 

vragen gesteld over vijf uiteenlopende domeinen, met name consumptiegoederen, verzekeringen, 

banken en financiële producten, reizen en vervoer, en e-commerce. Twee vragen hebben betrekking op 

het onderwerp van deze masterproef en verdienen dan ook meer aandacht. De eerste vraag peilde naar 

de kennis van de deelnemers omtrent de gevallen waarin de consument over een verzakingsrecht 

beschikt. Hierbij werden enkele mogelijkheden opgesomd waarbij de deelnemers ‘ja’ of ‘nee’ moesten 

antwoorden. De resultaten waren op deze vraag vrij goed420, op één uitzondering na: 68% van de 

deelnemers achtte het mogelijk dat men nog kon terugkomen op een aankoop verricht in een winkel. 

Dit is niet het geval. De consument beschikt niet over een verzakingsrecht wanneer hij een aankoop 

verricht in een winkel.Daarnaast wist ongeveer de helft van de deelnemers dat hij als consument over 

een verzakingsrecht beschikt bij de aankoop op het internet, bij een verkoop aan huis en bij tv-

shopping. Bij de tweede vraag werd gevraagd of de consument over een verzakingsrecht beschikt 

wanneer hij op het autosalon een overeenkomst voor een autofinanciering ondertekende, maar zich de 

dag erna bedacht. De helft van de deelnemers beantwoordde deze vraag juist, maar toch ruim een 

kwart van de deelnemers moest het antwoord schuldig blijven421.422 

 

193. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2006 op vraag van het Office of Fair Trading423 een 

uitgebreid empirisch onderzoek verricht naar “internet shopping”, waarbij de resultaten gebaseerd zijn 

op een telefonisch interview met 1003 Britse consumenten, een online enquête onder 1275 Britse 

consumenten en een kwalitatief onderzoek (vier focusgroepen) met Britse consumenten.424 

Aan de hand van bepaalde onderzoeksvragen werd gekeken in hoeverre de deelnemers kennis hebben 

van hun rechten bij het online winkelen. We beperken ons hier tot de onderzoeksvragen die relevant 

zijn voor het onderzoek naar de bekendheid van het verzakingsrecht. Een eerste vraag peilde naar hun 

kennis omtrent het bestaan van een recht waarbij ze kunnen terugkomen op een aankoop wanneer ze 

van gedacht veranderen en het product niet meer willen. Bij de deelnemers van de online ênquete was 
                                                 
420 Bij de aankoop in een winkel: 68% beantwoordde deze vraag fout, bij de aankoop op het internet: 50% 
beantwoordde deze vraag juist, bij de aankoop op een markt: 18% beantwoordde deze vraag fout, bij de aankoop 
op straat: 11% beantwoordde deze vraag fout, bij de verkoop aan huis: 50% beantwoordde deze vraag juist, bij 
de aankoop bij tv-shopping: 64% beantwoordde deze vraag juist. 
421 50% van de deelnemers antwoordden dat de consument over een verzakingstermijn van zeven dagen beschikt, 
dit is het juiste antwoord. 8% stelde dat de consument over een verzakingstermijn van 24 uur beschikt en 
antwoordden dus fout. 29% wist het antwoord niet. 
422 L. BEULENS, A. MORIAU en C. ROSSINI, “Kennen de consumenten hun rechten?”, Budget & Recht 2007, 
afl. 192, 8 en 11. 
423 Hierna: OFT. 
424 “Internet shopping. An OFT market study”, OFT June 2007, Annexe H, 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft921h.pdf , 4 (consultatie 3 mei 2009). 
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de kennis omtrent dit recht relatief laag, met een kwart dat aangaf dat dit niet mogelijk is en 30% dat 

twijfelt omtrent het bestaan van dit recht. De deelnemers van het kwalitatieve onderzoek waren 

eveneens onbewust van het bestaan van een verzakingsrecht. De meerderheid dacht zelfs dat er een 

fout aanwezig moet zijn opdat ze over zo’n recht zouden beschikken. De tweede vraag peilde naar het 

gebruik van het verzakingsrecht, hebben de deelnemers reeds gebruik gemaakt van hun 

verzakingsrecht? 85% van de ondervraagde deelnemers van de online enquête gaf aan dat ze nog nooit 

op een aankoop teruggekomen zijn enkel en alleen omdat ze van gedacht veranderd waren, 13% 

daarentegen had wel van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een derde en laatste vraag vroeg aan de 

deelnemers van de online ênquete hoelang de minimale verzakingstermijn bedraagt wanneer men van 

een aankoop via het internet wil afzien. In het Verenigd Koninkrijk betreft de verzakingstermijn voor 

producten zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de levering. De antwoorden liepen uiteen 

van enkele uren tot enkele dagen of weken, waarvan 37% stelde dat de minimumtermijn veertien 

dagen is, 25% gaf als antwoord een periode van zeven dagen en 27% antwoordde met een periode van 

achtentwintig dagen of meer.425 

Op grond van dit onderzoek kan men dus vaststellen dat de (Engelse) consument weinig besef heeft 

van zijn rechten bij het online winkelen. 

 

194. Er kan dus geconcludeerd worden dat, wat de bekendheid van het verzakingsrecht betreft, er nog 

wat werk is. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat maar weinig consumenten weten dat zij in 

sommige gevallen over een verzakingsrecht beschikken. 

 

Afdeling 3. Enkele vraagtekens bij het huidige verzakingsrecht 
 

 §1. Geen verzakingsrecht bij het voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek van de 

 consument bij de verkoop buiten de onderneming van de verkoper? 

 

195. De wetgever voorziet in een verzakingsrecht ten voordele van de consument bij overeenkomsten 

gesloten buiten de onderneming van de verkoper om hem te beschermen wanneer hij overrompeld 

wordt door de verkoper en kwetsbaar is voor agressieve verkooptechnieken vanwege de verkoper. 

Daarnaast moet het verzakingsrecht een informatietekort in hoofde van de consument wegwerken.426 

Indien de consument het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, 

met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop van een product of dienst, bezit hij echter niet 

over een verzakingsrecht (art. 87 a) WHPC). Deze uitzondering is verdedigbaar, immers de consument 

heeft in alle rust de prijs en de kwaliteit van het aanbod kunnen vergelijken met andere aanbiedingen 

                                                 
425 “Internet shopping. An OFT market study”, OFT June 2007, Annexe H, 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/oft921h.pdf , 114-117 (consultatie 3 mei 2009). 
426 Supra p. 80. 
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en hij heeft zich wel kunnen voorbereiden op de besprekingen. Empirisch onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat dit niet het geval is.  

 

196. In het Verenigd Koninkrijk werd op vraag van het OFT een uitgebreid empirisch onderzoek 

verricht naar “doorstep selling”.427 Uit bevragingen van consumenten die aan huis aankochten en uit 

een onderzoek naar de psychologische factoren die spelen wanneer tot een aankoop overgegaan wordt, 

kwam aan het licht dat het feit dat de consument thuis benaderd wordt een belangrijke rol speelt en dit 

de consument kwetsbaar maakt voor bepaalde, agressieve verkooptechnieken. Een thuissituatie heeft 

een aantal specifieke kenmerken die door een verkoper uitgebuit kunnen worden. Ten eerste levert de 

thuissituatie een schat aan informatie op voor de verkopers. Vervolgens sijpelen normen die eigen zijn 

aan persoonlijke contacten die zich gewoonlijk in een thuissfeer afspelen, een zakelijke verhouding 

binnen. Ten slotte kan de consument moeilijker weglopen en is het niet gemakkelijk om een verkoper 

de deur uit te krijgen, in tegenstelling tot het verlaten van een winkel, dit is veel eenvoudiger. Ervaren 

verkopers kunnen van deze situatie gebruik maken in het nadeel van de consument. De consument is 

in het geval dat hij om het bezoek van de verkoper verzocht heeft niet beter bestand tegen het gebruik 

van agressieve verkooptechnieken dan wanneer hij ongevraagd door de verkoper benaderd werd. Het 

onderzoek van het OFT wijst uit dat het grote probleem in het verkopen onder druk ligt. Het is niet 

zozeer de overrompeling die de consument kwetsbaar maakt, maar vooral de thuissituatie is 

problematisch. Wanneer agressieve verkooptechnieken aangewend worden, zijn evenveer de 

consumenten die om het bezoek gevraagd hebben beïnvloedbaar. Het onderzoek wees uit dan 26% van 

de ondervraagde consumenten een aankoop verricht hadden na een ongevraagd bezoek die ze eigenlijk 

niet wensten. Na een gevraagd bezoek bedraagt dit percentage 20%. Hoewel dit laatste percentage 

lager is dan bij de ongevraagde bezoeken, is het toch nog steeds een hoog percentage. Op grond van 

dit onderzoek stelt het OFT dan ook voor om de bescherming uit te breiden tot de verkopen aan huis 

waar de consument om gevraagd heeft.428 Dit is ook verdedigbaar in België. 

 

 §2. Nut van het verzakingsrecht op grond van artikel 20bis WCK? 

 

197. Zoals reeds eerder opgemerkt kan het nut van artikel 20bis WCK, wat betreft het verzakingsrecht, 

in twijfel getrokken worden.429 Sinds de wijziging van de WHPC door de Wet van 24 augustus 2005 

                                                 
427 The doorstep selling report, OFT May 2004, 
http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/resource_base/market-studies/completed/doorstep-selling 
(consultatie 4 mei 2009). 
428 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 541-542. 
429 Supra p. 57. 
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waarbij artikel 83sexies WHPC ingevoegd werd, kan er verdedigd worden dat dit artikel voorrang 

verdient waardoor artikel 20bis WCK overbodig is.430 

 

 §3. Verzakingsrecht bij overeenkomsten met huwelijksbureaus? 

 

198. Volgens TERRYN is het huidige verzakingsrecht bij overeenkomsten met huwelijksbureaus 

weinig zinvol, althans om tegenmoet te komen aan de in de parlementaire voorbereiding aangehaalde 

redenen voor het opnemen van een verzakingsrecht in de wetgeving. In de parlementaire 

voorbereiding wordt vooral verwezen naar het feit dat de uiteindelijke prestaties van een 

huwelijksbureau niet in verhouding blijken te zijn met de gedane beloftes en dat er zeer weinig 

kandidaten blijken te bestaan. Het is pas door de uitvoering van de overeenkomst dat de consument de 

waarde van de diensten van huwelijksbemiddeling ten volle kan inschatten. Indien het de bedoeling 

was om de consument de mogelijkheid te bieden om de waarde van de prestaties van het 

huwelijksbureau in te schatten, was het volgens TERRYN zinvoller geweest om, naast de bestaande 

opzeggingsmogelijkheden431, te voorzien in een verzakingsrecht dat de consument enkel toelaat de 

overeenkomst te beëindigen na een termijn van vijftien dagen of eventueel zelfs na een maand. Hierbij 

zou de huwelijksbemiddelaar wel vergoed worden voor de verstrekte diensten, echter zonder 

bijkomende opzegvergoeding.432 

 

199. Het huidige verzakingsrecht kan daarentegen wel nuttig zijn wanneer de bedoeling van de 

wetgever geweest is de consument te beschermen tegen irrationele beslissingen of de consument extra 

tijd te gunnen om de informatie die hem gegeven wordt te verwerken. Het is met andere woorden van 

belang om na te gaan welke de achterliggende functie van het verzakingsrecht is om de modaliteiten 

van dit recht doeltreffend te bepalen.433 

 

Afdeling 4. Misbruik van het verzakingsrecht 
 

200. Het verzakingsrecht is een discretionair recht dat uitgeoefend kan worden zonder opgave van 

enige reden. Het gevaar op misbruiken is dan ook niet onrealistisch. Het is mogelijk dat de consument 

zich opportunistisch gaat gedragen. Een marginale toetsing van de uitoefening van dit recht is 

mogelijk. Van de partijen wordt immers verwacht dat zij de rechten die voortvloeien uit een 

overeenkomst te goeder trouw uitoefenen. Dit principe is ook van toepassing op het verzakingsrecht. 
                                                 
430 Zie: R. STEENNOT, “Artikel 83sexies WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
431 Art. 7 §§3-6 Wet op de huwelijksbureaus. 
432 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 608-609. 
433 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 609. 
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Dit heeft tot gevolg dat de consument zijn verzakingsrecht niet mag uitoefenen op een wijze die 

kennelijk de grenzen van een redelijke rechtsuitoefening te buiten gaat. De criteria waaraan getoest 

wordt of deze grenzen overschreden zijn, zijn de criteria inzake rechtsmisbruik.434 Het gaat hier over 

het gebruiken van een recht met het oogmerk om een ander te schaden, het uitoefenen van een recht op 

een voor een ander nadelige manier terwijl de rechthebbende voor een even nuttige en voor de ander 

minder nadelige uitoefeningswijze had kunnen kiezen, het uitoefenen van een recht op een manier die 

voor de rechthebbende meer voordeel inhoudt dan een andere uitoefeningswijze, maar aan de ander 

een disproportioneel groter nadeel berokkent. Indien er sprake is van rechtsmisbruik, dan zal de 

rechter de rechtsoefening binnen de perken van een normale rechtsoefening kunnen herleiden, 

eventueel met de toekenning van een schadevergoeding.435 

 

Hoofdstuk 3 : Harmonisatie op Europees niveau 
 

201. Op Europees niveau wordt er steeds meer aandacht besteed aan een mogelijke harmonisatie van 

het (consumenten)contractenrecht.436 In dit hoofdstuk bekijken we enkele aspecten van deze 

harmonisatie. Beginnen doen we in afdeling 1 met een omkadering van de problematiek. In afdeling 2 

bekijken we de tendens van de Europese Commissie om bij het uitvaardigen van richtlijnen het 

principe van maximale harmonisatie voorrang te geven. Afdeling 3 ten slotte behandelt het voorstel 

van de Europese Commissie voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten. Hierbij worden vier 

huidige richtlijnen gecombineerd tot één nieuwe richtlijn. 

  

Afdeling 1. Omkadering van de problematiek 
 

 §1. Incoherentie 

 

202. De wijze waarop het verzakingsrecht op Europees niveau geregeld is, is zeker niet het beste 

voorbeeld van een samenhangende en logische regelgeving. Niet alleen worden er verschillende 

termen gebruikt om hetzelfde recht aan te duiden, daarnaast verschilt ook de duur van de verschillende 

verzakingstermijnen, de modaliteiten om dit recht te kunnen uitoefenen, de rechten en verplichtingen 

                                                 
434 E. TERRYN, “Artikel 80 WHPC” in Handels- en economisch recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl. 
435 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 100-103. 
436 Zie hierover: E. TERRYN, “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de 
cadre commun de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: 
droits européen, allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 121-156. 
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van de partijen en tenslotte verschillen ook de verschillende informatieverplichtingen betreffende het 

verzakingsrecht en de sancties daaromtent.437 

 

203. Deze incoherentie kan gemakkelijk aangetoond worden aan de hand van een korte vergelijking 

tussen twee richtlijnen. We nemen bijvoorbeeld Richtlijn 85/577/EEG betreffende de bescherming van 

de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en Richtlĳn 2002/65/EG 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten. Artikel 5 van Richtlijn 

85/577/EEG spreekt over ‘het recht om afstand te doen van de gevolgen van de verbintenis’, terwijl 

artikel 6 van Richtlijn 2002/65/EG over een ‘herroepingsrecht’ spreekt. In beide Richtlijnen wordt er 

ook een verschillende verzakingstermijn toegekend, zeven werkdagen in Richtlijn 85/577/EEG ten 

opzichte van zelfs twee verschillende termijnen in Richtlijn 2002/65/EG, enerzijds veertien 

kalenderdagen en anderzijds dertig kalenderdagen438. Vervolgens bepalen beide Richtlijnen 

uitdrukkelijk dat, wat betreft het in acht nemen van de termijn, de verzending van de kennisgeving 

vóór het einde van de termijn voldoende is. Dit is zeker niet overal zo.439 Tenslotte kunnen we nog een 

voorbeeld geven waarbij de niet-naleving van de informatieverplichtingen op een verschillende manier 

gesanctioneerd wordt. Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand 

gesloten overeenkomsten voorziet in een verlenging van de termijn indien de verkoper niet voldaan 

heeft aan zijn informatieverplichtingen, waarbij deze verlenging beperkt wordt tot drie maanden (zie 

art. 6 lid 1 Richtlijn 97/7/EG). Richtlijn 85/577/EEG voorziet daarentegen niet in een maximale 

verlenging. De Richtlijn bepaalt enkel dat de termijn begint te lopen op het moment dat de consument 

de verplichte informatie ontvangen heeft  (zie art. 5 Richtlijn 85/577/EEG).440 

 

 §2. Lacunes 

 

204. De Europese wetgeving bevat, wat betreft het verzakingsrecht, ook lacunes. Het verzakingsrecht 

wordt niet overal even gedetailleerd geregeld. Men ziet dit verschil vooral in de vergelijking van de 

oudere richtlijnen met de recentere. De oudere richtlijnen regelen meer de essentie van het 

verzakingsrecht, terwijl de recentere richtlijnen meer gedetailleerde bepalingen bevatten. Deze meer 

                                                 
437 E. TERRYN, “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 130-132. 
438 Deze laatste termijn is de termijn specifiek van toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende 
levensverzekeringen die onder Richtlijn 90/619/EEG vallen en verrichtingen met betrekking tot individuele 
pensioenen. 
439 Dit is bijvoorbeeld niet het geval in Richtlijn 97/7/EG betreffende de bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten. Hier wordt er daaromtrent niets bepaald. 
440 E. TERRYN, “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 131. 
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gedetailleerde bepalingen regelen onder andere de informatieverplichtingen, de verplichtingen van 

beide partijen en de samenhangende overeenkomsten.441  

 

Indien bepaalde aspecten niet geregeld worden in de richtlijn, komt het aan de lidstaten toe om dit 

verder te reglementeren. Hierbij kunnen zij rekening houden met de specifieke kenmerken van hun 

nationale systemen. Dit kan het verschil maken tussen een theoretisch recht en een recht waarvan 

gebruik gemaakt kan worden. Niettemin moeten de lidstaten, bij de omzetting van de richtlijn naar 

nationaal recht, rekening houden met de doeltreffendheid van het Gemeenschapsrecht. Deze 

doeltreffendheid mag niet teveel beperkt worden. De vraag rijst in deze gevallen naar de exacte 

betekenis van de doeltreffendheid van het Gemeenschapsrecht. Dit leidt tot onzekerheid bij de 

lidstaten en tot préjudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Maar de mogelijkheid van het 

Europese hof om deze lacunes in te vullen is uiteindelijk ook maar beperkt.442 

 

Afdeling 2. Van minimale harmonisatie naar maximale harmonisatie 
 

205. Tot voor kort beruste het gemeenschappelijk beleid op het vlak van consumentenbescherming op 

het principe van minimale harmonisatie. Wanneer een richtlijn uitgaat van het principe van minimale 

harmonisatie, dan legt zij gemeenschappelijke regels op die van toepassing zijn op het hele 

grondgebied van de Europese Unie, maar de lidstaten behouden de mogelijkheid om regels in te 

voeren of te handhaven die de consument meer beschermen dan de richtlijn, voor zover deze 

bepalingen verenigbaar zijn met het EG-verdrag. Vandaag de dag bestaan er daarom nationale 

wetgevingen die meer bescherming bieden dan andere. Dit leidt tot een gevoel van onzekerheid, zowel 

bij de consumenten als bij de ondernemingen, wanneer zij willen kopen of verkoper in een andere 

lidstaat. Sinds kort geeft de Europese Commissie, om een einde te maken aan deze versnippering van 

regels, de voorrang aan het principe van maximale harmonisatie. Hierdoor hebben de lidstaten geen of 

bijna geen speelruimte bij het omzetten van richtlijnen in hun nationale wetgeving. De lidstaten mogen 

geen regels invoeren of handhaven die de consument meer bescherming bieden, tenzij dit wordt 

toegelaten in de richtlijn. De Europese Commissie geeft de voorkeur aan het principe van maximale 

harmonisatie om de interne markt verder te realiseren en deze beter te laten functioneren.443 

 

                                                 
441 E. TERRYN, “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 132-133. 
442 E. TERRYN, “Le droit de rétractation, les principes de l’acquis communautaire et le projet de cadre commun 
de référence” in E. TERRYN (ed.), Le droit de rétractation. Une analyse de droit comparé: droits européen, 
allemand, français, néerlandais et belge, Brussel, Larcier, 2008, 133-136. 
443 X., “Harmonisatie op Europees vlak”, http://www.test-aankoop.be/harmonisatie-op-europees-vlak-
s513353.htm (consultatie 6 mei 2009); X., “De Commissie stelt een nieuwe richtlijn over de rechten van de 
consument voor”, http://www.eccbelgium.be/NL/infocenter/news_detail.asp?u=81&nID=748#1 (consultatie 6 
mei 2009). 
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206. Deze tendens tot maximale harmonisatie wordt nochtans bekritiseerd en is voor sommige 

lidstaten moeilijk aanvaardbaar.444 Volgens TERRYN lijkt de kritiek op maximale harmonisatie als 

uitgangspunt of algemene regel terecht te zijn, zeker in de huidige stand van de convergentie van de 

nationale wetgeving.445 Het zou ons te ver brengen om deze kritieken in detail uit te werken, gezien 

het onderwerp van deze masterproef, daarom beperken we ons tot een ruime samenvatting van de 

belangrijkste kritieken.446  

 

Allereerst blijven belangrijke verschillen447 in de verwachtingen en noden van de consumenten van de 

verschillende lidstaten bestaan. Het principe van maximale harmonisatie laat slechts in beperkte mate 

toe dat hier rekening mee gehouden wordt bij de omzetting van een richtlijn in het nationale recht.448  

 

Vervolgens en meer concreet met betrekking tot het verzakingsrecht, zal maximale harmonisatie van 

richtlijnen die voorzien in een verzakingsrecht tot delicate afbakeningsproblemen en verstoringen van 

het nationaal privaatrecht leiden. Niet zozeer de technische regels, zoals de berekening van de termijn 

of de verlenging van de termijn, vormen dan het probleem, maar wel de materiële regels. Het 

verzakingsrecht kan immers niet los gezien worden van een ruimer systeem van contracten of 

verbintenissenrecht. In deze gevallen is het van belang duidelijk te weten wat het verzakingsrecht 

exact inhoudt en wat de gevolgen zijn voor de overeenkomst. De huidige richtlijnen regelen niet alles 

gedetailleerd en laten verschillende aspecten onbeantwoord. Het gemeen verbintenissenrecht zal dus 

bepaalde aspecten van het verzakingsrecht blijven beheersen. De vraag rijst dan of deze 

gemeenrechtelijke bepalingen al dan niet verder gaan in het toekennen van rechten aan de 

consumenten dan hetgeen wordt toegelaten door een richtlijn die uitgaat van het principe van 

maximale harmonisatie. Volgens TERRYN is het onmogelijk en onwenselijk om in een richtlijn te 

voorzien in alle mogelijke situaties en problemen waartoe het toekennen van een verzakingsrecht 

aanleiding kan geven. In veel gevallen zal het gemeen recht hier een oplossing kunnen bieden, 

waardoor geen onnodige afwijkingen van dit gemeen recht ontstaan.449  

 

                                                 
444 Van het uitgangspunt van maximale harmonisatie wordt vaak opnieuw afgeweken als een 
compromisoplossing, zie bijvoorbeeld Richtlijn 2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële 
diensten aan consumenten, er werd hier in een belangrijke afwijking voorzien voor wat betreft de 
informatieverplichtingen (art. 4 lid 2). 
445 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008,69. 
446 Voor meer informatie zie: E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als 
instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008,68-76. 
447 Dit kan gaan om verschillen ingegeven door een verschillende fysische omgeving en/of door een 
verschillende juridische en culturele omgeving. 
448 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008,70-72. 
449 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008,74-75. 
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Ten slotte rijzen er consitutioneel ook vragen bij de toepassing van het principe van maximale 

harmonisatie als algemene regel. Het subsidiariteitsbeginsel, opgenomen in artikel 5 van het EG-

verdrag450, vindt toepassing op het consumentenbeleid, maar de Europese Commissie heeft in de 

laatste voorstellen op het gebied van consumentenbescherming weinig aandacht besteed aan dit 

beginsel. Minimale harmonisatie lijkt nochtans beter verzoenbaar met het subsidiareitsbeginsel en bij 

gebruik van het principe van maximale harmonisatie dient minstens aangetoond te worden waarom dit 

aangewezen is. Het Europese Hof van Justitie voert evenwel geen doorgedreven controle op de 

naleving van dit beginsel.451  

 

Afdeling 3. Voorstel voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten 
 

 §1. Inleiding en situering 

 

207. Op 8 oktober 2008 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Richtlijn betreffende 

consumentenrechten452 ingediend. Deze Ontwerprichtlijn kadert in het door de Europese Commissie 

ingezette traject inzake de herziening van het consumentenacquis. In 2004 is men met deze herziening 

gestart met als doel het bestaande regelgevende kader te vereenvoudigen en te complementeren. Het 

belangrijkste doel van deze herziening is een echte interne markt tot stand te brengen en daarbij, met 

eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel, het juiste evenwicht te vinden tussen een hoog 

beschermingsniveau voor de consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven. Met deze 

Ontwerprichtlijn tracht men bij te dragen tot het beter functioneren van de interne markt door het 

vertrouwen van de consument te versterken en de terughoudendheid van het bedrijfsleven inzake 

grensoverschrijdende handel te verminderen. Dit algemene doel probeert men te bereiken door de 

versnippering van regels aan te pakken, het regelgevend kader te stroomlijnen en de consumenten een 

hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming te bieden, alsmede voldoende 

informatie over hun rechten en hoe zij daar gebruik van kunnen maken.453 

 

208. De Ontwerprichtlijn verenigt vier bestaande richtlijnen in één nieuwe richtlijn, met name 

Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Richtlijn 

93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Richtlijn 97/7/EG 

                                                 
450 Artikel 5 lid 2 EG-verdrag: “Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de 
Gemeenschap, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, slechts op indien en voorzover de doelstellingen van 
het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de 
omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt.” 
451 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008,70. 
452 “Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten”, 
COM(2008)614def. 
Hierna: Ontwerprichtlijn. 
453 Zie de Toelichting bij het voorstel, COM(2008)614def. 
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betreffende op afstand gesloten overeenkomsten, en Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde 

aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Deze vier richtlijnen regelen 

de contractuele rechten van de consument. Door de combinatie worden de gemeenschappelijke 

aspecten op een systematische wijze geregeld, de bestaande regels worden bijgewerkt en 

vereenvoudigt, inconsistenties en lacunes worden weggewerkt. In de zelfde lijn met de huidige 

tendens tot maximale harmonisatie, gaat de Ontwerprichtlijn ook uit van het principe van maximale 

harmonisatie.454 

 

 §2. Toelichting van het voorstel 

 

  A. Algemeen 

 

209. Met het oog op het onderwerp van deze masterproef, met name het verzakingsrecht, is het enkel 

relevant om Hoofdstuk III van de Ontwerprichtlijn nader te bekijken. Dit hoofdstuk, dat alleen van 

toepassing is op overeenkomsten op afstand en op overeenkomsten die buiten de verkoopruimten 

gesloten worden, bevat een aantal specifieke voorschriften inzake informatie en regelt het 

verzakingsrecht455. Er wordt ook gebruik gemaakt van een standaardformulier voor verzaking456, dit 

vindt men terug in bijlage I, deel B bij de Ontwerprichtlijn. 

 

210. De begrippen ‘overeenkomst op afstand’ en ‘buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst’ 

worden uitgebreid. Onder het begrip ‘overeenkomst op afstand’ worden alle overeenkomsten die 

gesloten worden door middel van een communicatietechniek op afstand begrepen.457 Hieronder vallen 

ook de situaties waarbij de verkoper nu en dan op afstand verkoopt of gebruik maakt van een door 

derden georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een online-platform) en de situaties waarbij er sprake 

geweest is van persoonlijk contact tussen de verkoper en de consument buiten de verkoopruimten, op 

voorwaarde natuurlijk dat de overeenkomst vervolgens gesloten wordt uitsluitend door het gebruik van 

een communicatietechniek op afstand.458 Wat het begrip ‘buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomst’ betreft, vallen zelfs contracten die binnen de verkoopruimte afgesloten zijn, maar 

erbuiten onderhandeld werden, ook onder het toepassingsgebied. Dit om de omzeiling van de regels te 

vermijden. Bovendien wordt ook het begrip ‘verkoopruimte’ uitgebreid. Hieronder vallen alle ruimten, 

van welke aard ook, die de verkoper als permanente bedrijfsruimte gebruikt. Van belang om te 

vermelden is dat ook marktkramen en beursstands waar de verkoper op regelmatige of tijdelijke basis 

                                                 
454 Zie de Toelichting bij het voorstel, COM(2008)614def. 
455 De Ontwerprichtlijn gebruikt de term ‘herroepingsrecht’. 
456 De Ontwerprichtlijn spreekt over een ‘standaardformulier voor herroeping’. 
457 Zie artikel 2 leden 6 en 7 van de Ontwerprichtlijn. 
458 Zie overweging 13 van de Ontwerprichtlijn. 
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zijn activiteiten uitvoert onder dit begrip vallen.459 Waar de Belgische consument nu nog over een 

verzakingsrecht beschikt bij verkopen tot stand gebracht op beurzen460, is de kans dus groot dat de 

consument deze mogelijkheid zal verliezen. 

 

211. Er dient opgemerkt te worden dat in overweging 11 van de Ontwerprichtlijn bepaald wordt dat, 

wat betreft de bestaande communautaire wetgeving betreffende financiële diensten, de bepalingen van 

deze Ontwerprichtlijn alleen ingaan op overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten voor 

zover dat noodzakelijk is om lacunes in de regelgeving op te vullen. 

 

  B. Bespreking van Hoofdstuk III van de Ontwerprichtlijn 

 

212. Hoofdstuk III behandelt ‘Consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten 

verkoopruimten gesloten overeenkomsten’. Wat meteen opvalt is dat er zeer gedetailleerd te werk 

gegaan is. Niet alleen de duur en het begin van de verzakingstermijn zijn duidelijk bepaald, ook de 

informatieverplichtingen, de wijze van uitoefening van het verzakingsrecht, de verplichtingen van 

beide partijen en de gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht zijn bepaald.  

 

   1. Termijn 

 

213. De termijn wordt voor beide types van overeenkomsten op veertien dagen gebracht (artikel 12 lid 

1 Ontwerprichtlijn), momenteel bedraagt deze termijn zeven dagen. Het gaat dus om een verdubbeling 

van de termijn. Gedurende deze termijn kan de consument verzaken aan zijn overeenkomst zonder dat 

hij hiervoor enige reden moet opgeven. In het tweede lid van artikel 12 wordt bepaald wanneer deze 

termijn een aanvang neemt.461 De termijn wordt in acht genomen wanneer de consument de 

mededeling betreffende de uitoefening van het verzakingsrecht verzonden heeft voordat de termijn 

verlopen is (art. 12 lid 3 Ontwerprichtlijn). De lidstaten mogen de partijen niet verbieden om hun 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen gedurende de verzakingstermijn (art. 12 

lid 4 Ontwerprichtlijn). Deze bepaling zal implicaties hebben in het Belgisch recht waarin immers 

voorzien wordt in een verbod om gedurende de verzakingstermijn betaling (van een voorschot) te 

                                                 
459 Zie artikel 2 leden 8 en 9 van de Ontwerprichtlijn en overweging 14 en 15 van de Ontwerprichtlijn. 
460 Zie artikel 86 §1,3° WHPC. 
461 Artikel 12 lid 2 van de Ontwerprichtlijn: “Bij een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst begint de 
herroepingstermijn op de dag waarop de consument het bestelformulier ondertekent, of, wanneer het 
bestelformulier niet van papier is, wanneer de consument een kopie van het bestelformulier op een andere 
duurzame drager ontvangt. 
Bij een overeenkomst op afstand betreffende de verkoop van goederen begint de herroepingstermijn op de dag 
waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen 
daadwerkelijk in ontvangst neemt. 
Bij een overeenkomst op afstand voor de verlening van diensten begint de herroepingstermijn op de dag van de 
sluiting van de overeenkomst.” 
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eisen of te aanvaarden.462 Deze bepalingen zullen afgeschaft moeten worden. Men zou kunnen 

argumenteren dat het verbod van toepassing bij de overeenkomsten op afstand behouden mag blijven. 

Enkel het eisen van betaling wordt namelijk verboden, waarbij de meerderheid van de Belgische 

rechtspraak het standpunt ingenomen heeft dat de verkoper verschillende betaalmogelijkheden mag 

aanbieden, voor zover er één is die de consument de mogelijkheid biedt om na het verstrijken van de 

verzakingstermijn te betalen. De verkoper mag de consument ook suggereren om te betalen gedurende 

de verzakingstermijn. De wettelijke verplichting reikt dus niet zo ver dat de consument de keuze 

ontnomen wordt om vóór het verstrijken van de verzakingstermijn te betalen.463 Bij de 

overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming van de verkoper levert dit wel problemen 

op, hier wordt zowel het het eisen als het aanvaarden van betaling gedurende de verzakingstermijn 

verboden.464 

 

214. Wanneer de verkoper bepaalde informatie van de artikelen 9, 10 en 11465, met name de verplichte 

informatie die betrekking heeft op het verzakingsrecht, niet verstrekt heeft, dan loopt de 

verzakingstermijn drie maanden nadat de verkoper volledig aan zijn andere contractuele 

verplichtingen voldaan heeft af (art. 13 Ontwerprichtlijn). Men heeft in een limiet van drie maanden 

voorzien om de rechtszekerheid op langere termijn te waarborgen. De verkoper wordt geacht volledig 

aan zijn verplichtingen voldaan te hebben wanneer hij de door de consument bestelde goederen 

geleverd heeft of de bestelde diensten verleend heeft.466  

 

215. Indien de consument meer dan één artikel bij dezelfde verkoper besteld heeft, dient hij voor elk 

artikel afzonderlijk van zijn verzakingsrecht gebruik te kunnen maken.467 In overweging 26 van de 

Ontwerprichtlijn wordt er verder verduidelijkt wanneer de verzakingstermijn in deze gevallen ingaat. 

Wanneer de goederen separaat geleverd worden, dient de verzakingstermijn voor ieder afzonderlijk 

artikel in te gaan op het moment dat de consument het daadwerkelijk in ontvangst neemt. Wanneer een 

goed in verschillende partijen of onderdelen geleverd wordt, dient de verzakingstermijn in te gaan op 

het moment dat de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste partij of het 

laatste onderdeel daadwerkelijk in het bezit krijgt. 

 

    

 

 

                                                 
462 Zie: artikel 80 §3 en artikel 89 WHPC. 
463 Supra p. 13. 
464 Supra p. 34. 
465 Het gaat hier concreet om artikel 9 b), artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 4 van de Ontwerprichtlijn. 
466 Zie overweging 27 van de Ontwerprichtlijn. 
467 Zie overweging 26 van de Ontwerprichtlijn. 
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   2. Uitoefening verzakingsrecht 

 

216. Artikel 14 van de Ontwerprichtlijn bepaalt op welke wijze de consument zijn verzakingsrecht 

dient uit te oefenen. De consument moet de verkoper op een duurzame drager op de hoogte brengen 

van zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien. Hij heeft hierbij de keuze, ofwel door middel 

van een tot de verkoper gerichte verklaring in eigen woorden, ofwel door middel van het 

standaardformulier voor verzaking (artikel 14 lid 1 Ontwerprichtlijn). In bijlage I, deel B bij de 

Ontwerprichtlijn wordt dit formulier opgenomen. De lidstaten mogen geen andere formele vereisten 

opleggen met betrekking tot dit formulier voor verzaking. 

 

Indien de overeenkomst op afstand op het internet gesloten wordt, dan kan de verkoper de consument 

een bijkomende mogelijkheid aanbieden, met name de mogelijkheid om het standaardformulier voor 

verzaking online in te vullen en deze via de website van de verkoper toe te zenden (art. 14 lid 2 

Ontwerprichtlijn). Indien de verkoper deze mogelijkheid aanbiedt, dan moet hij de consument per e-

mail bevestigen wanneer hij dit standaardformulier voor verzaking ontvangen heeft.  

In overweging 29 van de Ontwerprichtlijn valt te lezen dat uit ervaring blijkt dat veel consumenten en 

verkopers bij voorkeur communiceren via de website van de verkoper. Om die reden krijgen de 

verkopers de mogelijkheid om online een verzakingsformulier aan te bieden. 

 

   3. Gevolgen van de uitoefening van het verzakingsrecht 

 

217. Indien de consument van zijn verzakingsrecht gebruik maakt, dan zijn beide partijen niet langer 

verplicht om de overeenkomst uit te voeren, noch om een overeenkomst buiten verkoopruimten te 

sluiten, in geval de consument een aanbod heeft gedaan (art. 15 Ontwerprichtlijn). 

 

218. De verkoper moet de consument vergoeden voor alle van de consument ontvangen betalingen, 

inclusief de kosten van de  levering van de goederen aan de consument.468 Dit dient te gebeuren binnen 

de dertig dagen na de ontvangst van het bericht van verzaking (art. 16 lid 1 Ontwerprichtlijn). Bij 

verkoopovereenkomsten kan de verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft 

teruggekregen of teruggehaald, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft 

teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt (art. 16 lid 2 Ontwerprichtlijn). 

 

219. De consument van zijn kant moet binnen de veertien dagen na de dag waarop hij de verkoper zijn 

verzaking meegedeeld heeft de goederen die hij daadwerkelijk in ontvangst genomen heeft 

terugzenden of overhandingen aan de verkoper of aan een persoon die door de verkoper gemachtigd is 

                                                 
468 Zie overweging 30 van de Ontwerprichtlijn. 
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om de goederen in ontvangst nemen, tenzij de verkoper aangeboden heeft om de goederen zelf af te 

halen (art.17 lid 1 Ontwerprichtlijn). Aan de consument kunnen enkel de directe kosten voor de 

terugzending van de goederen gevraagd worden, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten 

voor zijn rekening te nemen. 

 

Indien de consument het goed gehanteerd of gebruikt heeft verder dan nodig was om de aard en het 

functioneren van de goederen te controleren, dan is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van 

deze goederen (art. 17 lid 2 Ontwerprichtlijn). Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het goed 

op dezelfde manier mag hanteren of testen zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.469 Hij is 

daarentegen niet aansprakelijk voor de waardevermindering wanneer de verkoper nagelaten heeft om 

de informatie over het verzakingsrecht (overeenkomstig artikel 9, onder b) ) te verstrekken. 

Voor dienstenovereenkomsten waarvoor een verzakingsrecht geldt, draagt de consument geen kosten 

voor de diensten die geheel of ten dele tijdens de verzakingstermijn verleend zijn (art. 17 lid 2 in fine 

van de Ontwerpovereenkomst). In de overwegingen bij de Ontwerprichtlijn wordt er verwezen naar 

niet-urgente renovatiewerkzaamheden bij de verkoop aan huis waarbij de consument soms onder druk 

gezet wordt, en waarbij de dienst vaak onmiddellijk wordt verricht voordat de verzakingstermijn 

verstreken is.470 

 

220. In artikel 18 van de Ontwerprichtlijn wordt er bepaald wat het lot is van de aanvullende 

overeenkomsten wanneer de consument gebruik maakt van zijn verzakingsrecht. Deze aanvullende 

overeenkomsten zullen automatisch beeïndigd worden bij uitoefening van het verzakingsrecht met 

betrekking tot de hoofdovereenkomst, zonder kosten voor de consument (art. 18 lid 1 van de 

Ontwerprichtlijn). Dit geldt onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten, waarin bepaald wordt wat het lot is van de gelieerde 

kredietovereenkomst471. De lidstaten moeten de uitvoeringsbepalingen voor de beeïndiging van 

dergelijke overeenkomsten vaststellen (art. 18 lid 2 van de Ontwerprichtlijn). 

                                                 
469 De consument mag bijvoorbeeld wel proberen of een kledingstuk past, maar hij mag het niet langere tijd 
dragen. 
Zie overweging 31 van de Ontwerprichtlijn. 
470 Dit werd ingevoerd om de werkzaamheid van het verzakingsrecht bij dienstenovereenkomsten te waarborgen. 
Zie overweging 31 van de Ontwerprichtlijn. 
471 Artikel 15 Richtlijn 2008/48/EG: 1. Indien de consument op grond van het Gemeenschapsrecht een contract 
voor de levering van een goed of het verrichten van een dienst heeft herroepen, is hij niet langer gebonden aan de 
daarmee gelieerde kredietovereenkomst. 
2. Indien de onder de gelieerde kredietovereenkomst vallende goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk 
geleverd, respectievelijk verricht worden of niet met de voorwaarden van het contract voor de levering van een 
goed of het verrichten van een dienst in overeenstemming zijn, kan de consument zijn rechten doen gelden 
jegens de leverancier, respectievelijk de dienstverrichter, indien hij niet de genoegdoening heeft gekregen 
waarop hij overeenkomstig de wet of het contract voor de levering van een goed of het verrichten van een dienst 
recht heeft, na zijn rechten te hebben doen gelden jegens de kredietgever. De lidstaten bepalen in welke mate en 
onder welke voorwaarden die rechten worden uitgeoefend. 
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   4. Uitzonderingen 

 

221. In artikel 19 van de Ontwerprichtlijn worden de uitzonderingen op het verzakingsrecht 

opgenomen. Het eerste lid van artikel 19 behandelt de uitzonderingen die van toepassing zijn op de 

overeenkomsten op afstand, het tweede lid de uitzonderingen die van toepassing zijn op de 

overeenkomsten die buiten de onderneming van de verkoper gesloten zijn. Het gaat hier ondere andere 

om de levering van kranten en tijdschriften, diensten van kansspelen en loterijen bij overeenkomsten 

op afstand; overeenkomsten betreffende de levering van levensmiddelen, dranken of andere goederen 

die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie, die door de consument van te voren 

worden geselecteerd door middel van communicatie op afstand, en die fysiek bij de woning of de 

arbeidsplaats van de consument worden afgeleverd door een verkoper die dergelijke goederen 

gewoonlijk in zijn eigen bedrijfsruimten verkoopt bij buiten verkoopruimten gesloten 

overeenkomsten. 

Nieuw is echter dat het derde lid van artikel 19 de partijen toelaat om overeen te komen dat deze 

uitzonderingen niet van toepassing zijn. 

 

222. Daarnaast bepaalt artikel 20 van de Ontwerprichtlijn welke overeenkomsten er van het 

toepassingsgebied van Hoofdstuk III uitgesloten zijn. Het gaat hier onder andere om overeenkomsten 

voor de verkoop van onroerende goederen, alsmede om overeenkomsten betreffende andere rechten op 

onroerende goederen, met uitzondering van verhuur en werkzaamheden met betrekking tot onroerende 

goederen. 

 

223. In de Ontwerprichtlijn werd er geen uitzondering opgenomen zoals in het Belgisch recht waarbij 

de consument niet over een verzakingsrecht beschikt wanneer hij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk om 

het bezoek van de verkoper verzocht heeft, met oog op de onderhandeling over de aankoop van een 

product of van een dienst.472 In de toekomst zal de consument dus waarschijnlijk in dit geval wel over 

een verzakingsrecht beschikken. Gelet op de resultaten van een empirisch onderzoek die reeds 

behandeld werd, is dit een positieve evolutie.473 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
3. Dit artikel laat de nationale voorschriften onverlet die de kredietgever hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk 
stellen met betrekking tot elke vordering van de consument jegens de leverancier, respectievelijk de 
dienstenaanbieder, indien het afnemen van de goederen of de diensten bij de leverancier, respectievelijk de 
dienstenaanbieder door middel van een kredietovereenkomst gefinancierd is. 
472 Zie artikel 87 a) WHPC. 
473 Dit is van toepassing op de overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming van de verkoper. 
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BESLUIT DEEL 2 
 

224. Bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het verzakingsrecht moet men allereerst nagaan 

waarom er voorzien wordt in een verzakingsrecht in een bepaalde situatie. Indien men dit weet, kan 

men verder bekijken of het verzakingsrecht doeltreffend is. 

 

225. Volgens LOOS kan het verzakingsrecht drie verschillende functies vervullen.474 Het 

verzakingsrecht kan dienen om de consument te beschermen tegen agressieve verkooptechnieken. Dit 

zien we bij de overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming van de verkoper en bij 

timesharing. Daarnaast kan het verzakingsrecht tot doel hebben de grensoverschrijdende handel te 

bevorderen. Dit is van toepassing bij de overeenkomsten op afstand en ook bij timesharing. Tot slot 

kan het verzakingsrecht dienen om de mogelijkheid te bieden aan de consument om alsnog bepaalde 

informatie in te winnen of om zich te bezinnen over de aangegane overeenkomst. Dit komt tot uiting 

bij de overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten, de verkoop buiten de onderneming 

van de verkoper, de overeenkomsten betreffende consumentenkrediet, verzekeringen, timesharing en 

uiteindelijk ook bij de overeenkomsten gesloten met huwelijksbureaus. 

 

226. TERRYN werpt nog op dat de specifieke wetgeving ter bescherming van de consument in het 

verlengde ligt van een tendens in het gemeen contractenrecht om de materiële contractvrijheid te 

bereiken. De middelen van het gemeen contractenrecht kunnen soms niet ver genoeg gaan waardoor 

specifieke wetgeving aangenomen wordt, daar waar aangevoeld wordt dat een problematische situatie 

blijft bestaan. Het verzakingsrecht is erop gericht om de materiële contractvrijheid te garanderen en te 

verzekeren dat alleen die overeenkomsten die tot stand kwamen na een weloverwogen en vrije 

wilsbeschikking bindend zijn.475 

 

227. Bij de beoordeling van de huidige verzakingstermijnen kunnen we tot de conclusie komen dat 

enkel de verzakingstermijnen van toepassing bij de overeenkomsten op afstand in het algemeen en de 

overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming van de verkoper adequaat zijn om de 

consument te beschermen. Bij de overeenkomsten op afstand die betrekking hebben op financiële 

diensten kwam aan het licht dat er vragen gesteld kunnen worden bij het nut van dit recht in deze 

situaties. Er rijzen immers twijfels over het verrassingseffect enerzijds en of de informatieassymetrie 

wel voortvloeit uit het feit dat de dienst op afstand aangeboden wordt anderzijds. Indien het 

informatietekort bij financiële diensten op afstand het gevolg is van de complexe aard van een 

                                                 
474 M.B.M. LOOS, “De effectiviteit van de bedenktijd als instrument van consumentenbescherming”, TvC 2003, 
10-11. 
475 E. TERRYN, Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van 
consumentenbescherming, Antwerpen, Intersentia, 2008, 644. 
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financiële dienst, dan rijst de vraag of het bestaande verzakingsrecht hier überhaupt een oplossing voor 

kan bieden. Waarschijnlijk zal er in deze gevallen gezocht moeten worden naar andere (bijkomende) 

oplossingen om de consument effectief te kunnen beschermen. Bij timesharing kan het toekennen van 

een verzakingsrecht de consument wel degelijk beschermen, maar de huidige verzakingstermijn van 

vijftien werkdagen is te kort om het verzakingsrecht doeltreffend te maken. Een veralgemeende 

termijn van één jaar is in deze gevallen aanbevelenswaardig, voor zover de consument het in 

timesharing aangekochte goed gedurende deze termijn mag gebruiken en mits vergoeding voor de 

genoten prestaties bij de uitoefening van het verzakingsrecht. Wat het verzakingsrecht bij 

overeenkomsten met huwelijksbureaus betreft, lijkt deze weinig zinvol om tegenmoet te komen aan de 

in de parlementaire voorbereiding aangehaalde redenen voor het opnemen van een verzakingsrecht in 

de wetgeving. 

 

228. Een absolute voorwaarde opdat het verzakingsrecht doeltreffend zou zijn is de bekendheid van 

het verzakingsrecht bij de consument. De consument moet immers op de hoogte zijn van zijn rechten, 

in het andere geval kan hij dit recht niet uitoefenen. Er zijn drie mogelijke manieren om de consument 

van het bestaan van het verzakingsrecht op de hoogte te brengen, waarvan het opleggen van een 

informatieverplichting aan de verkoper door de wetgever de belangrijkste is. Ook al wordt niet alles 

gelezen, de consument heeft op deze manier de kans om zich voldoende in te lichten. De twee andere 

manieren, met name informatie uitgaande van consumentenorganisaties of de overheid en bijstand 

door een deskundige spelen slechts bijkomend een rol. Verschillende onderzoeken hebben echter 

uitgewezen dat de consument maar weinig besef heeft van zijn rechten waardoor er toch nog wat werk 

is om de bekendheid over het verzakingsrecht verder te verspreiden.  

 

229. Op Europees niveau zien we twee tendensen. Enerzijds geeft de Europese Commissie bij de 

uitvaardiging van richtlijnen de voorkeur aan het principe van maximale harmonisatie en anderzijds 

wordt de termijn om het verzakingsrecht uit te oefenen steeds meer op veertien (kalender)dagen 

gebracht. De eerste tendens, de tendens tot maximale harmonisatie, wordt bekritiseerd en is voor 

sommige lidstaten moeilijk aanvaardbaar. Men tracht door middel van maximale harmonisatie de 

interne markt verder tot stand te brengen. Dit is op het vlak van consumentenbescherming slechts een 

positieve tendens wanneer de consument hierdoor een betere bescherming krijgt, maar deze tendens 

zou er evengoed toe kunnen leiden dat de ruimere bescherming die de lidstaten momenteel bieden aan 

de consumenten verloren zal gaan. De tweede tendens komt duidelijk naar voor in de recentste 

richtlijnen. De nieuwe richtlijn inzake consumentenkrediet, Richtlijn 2008/48/EG inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten, voorziet in artikel 14 in een verzakingstermijn van veertien 

kalenderdagen om te verzaken aan de kredietovereenkomst. Ook de nieuwe Timesharingrichtlijn, 

Richtlijn 2008/122/EG, voorziet in een verzakingstermijn van veertien kalenderdagen om aan de 

timesharingovereenkomst te verzaken (art. 6 Richtlijn 2008/122/EG). Daarnaast voorziet Richtlijn 
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2002/65/EG betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten ook in een 

verzakingstermijn van veertien kalenderdagen. Bovendien voorziet het voorstel van de Europese 

Commissie voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten ook in een verzakingstermijn van 

veertien dagen van toepassing op overeenkomsten op afstand en op overeenkomsten die buiten de 

verkoopruimten van de verkoper gesloten worden. Er dient ook op gemerkt te worden dat men bij de 

opstelling van het voorstel zeer gedetailleerd te werk gegaan is, wat het verzakingsrecht betreft. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

230. Het verzakingsrecht wordt momenteel niet eenvormig geregeld. In de verschillende wetgevingen 

waarin een verzakingsrecht opgenomen is, worden verschillende termen gebruikt om hetzelfde recht 

aan te duiden. Bovendien worden de modaliteiten van dit recht ook op een verschillende manier 

geregeld. Daarnaast verschilt ook de graad van gedetailleerdheid. Het verzakingsrecht wordt in de 

verschillende wetgevingen niet altijd even gedetailleerd geregeld. Deze vaststelling leidt tot problemen 

bij de uitoefening van het verzakingsrecht en heeft al veel inkt doen vloeien. Dit kwam duidelijk tot 

uiting in het eerste deel. 

 

231. Bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het verzakingsrecht is het vertrekpunt de 

afbakening van de situaties waarin een verzakingsrecht nuttig kan zijn om de materiële 

contractvrijheid en de economische zelfbeschikking te garanderen. Het is immers van belang om te 

weten waarom de wetgever voorzien heeft in een verzakingsrecht. Het is slechts wanneer de 

grondslagen van het verzakingsrecht aan het licht komen dat de modaliteiten van dit recht effectief 

bepaald kunnen worden. Er zijn twee grote categorieën waarbij het toekennen van een verzakingsrecht 

nuttig kan zijn, enerzijds in het geval van een psychologisch tekort en anderzijds in het geval van een 

informatietekort. Bijkomend wordt er ook voorzien in een verzakingsrecht om op Europees niveau de 

interne markt te realiseren. In het licht van deze grondslagen werden de huidige verzakingstermijnen 

onder de loep genomen. Hierbij kwam duidelijk tot uiting dat deze termijnen slechts effectief zijn 

indien ze erop gericht zijn om de onderliggende problematische situatie weg te werken. Vooral de 

verzakingstermijnen toegekend bij complexe overeenkomsten en overeenkomsten met 

huwelijksbureaus lijken niet te volstaan om de consument voldoende te beschermen en kan de vraag 

gesteld worden of er niet voorzien moet worden in een andere techniek. De andere termijnen lijken de 

toets wel te doorstaan, evenwel is de toegekende termijn niet altijd lang genoeg. Daarnaast geldt als 

absolute voorwaarde voor de doeltreffendheid van het verzakingsrecht dat deze gekend moet zijn door 

de consument. Dit is logisch. Indien de consument geen weet heeft van zijn rechten, kan hij deze ook 

niet uitoefenen. De belangrijkste manier om de consument op de hoogte te brengen van zijn 

verzakingsrecht is door middel van informatieverplichtingen op te leggen aan de verkoper. 

Desondanks blijkt uit recente onderzoeken dat het merendeel van de consumenten niet weet in welke 

situaties hij over een verzakingsrecht beschikt of hij weet zelfs helemaal niet van het bestaan van een 

verzakingsrecht af. Op het vlak van de bekendheid is er dus nog wat werk. 

 

232. Mijns inziens is het verzakingsrecht in theorie een goed middel om de consument te beschermen, 

voor zover de situaties waarin een verzakingsrecht aangewezen kan zijn correct afgebakend worden en 

men hieruit vertrekt om de modaliteiten uit te werken. Bovendien zal er beoordeeld moeten worden of 
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het verzakingsrecht doeltreffend is om de geïdentificeerde probleemsituatie tegenmoet te komen. In de 

praktijk is er evenwel nog wat werk aan de winkel. De consument kent dit recht niet. Bovendien zijn 

de modaliteiten van het verzakingsrecht nog niet volledig op elkaar afgestemd en stellen er zich nog 

altijd problemen. Daarnaast zijn er ook nadelen verbonden aan een verzakingsrecht. Het 

verzakingsrecht brengt kosten mee voor de verkoper. Men kan ervan uit gaan dat de verkoper deze ook 

voor een deel zal doorrekenen aan de consument in de vorm van een hogere prijs. De verkoper is 

immers onzeker over de bestendigheid van de overeenkomst gedurende de verzakingstermijn en de 

betaling zal vaak pas gebeuren na het verstrijken van de verzakingstermijn. Bij de uitwerking van de 

modaliteiten van het verzakingsrecht zal met deze nadelen rekening gehouden moeten worden en moet 

er getracht worden om deze zoveel mogelijk te minimaliseren. 

 

233. De vraag kan gesteld worden of er geopteerd moet worden voor een uniform verzakingsrecht. Er 

zijn immers voordelen verbonden aan een uniform verzakingsrecht. Indien de consument op de hoogte 

is van het bestaan van een verzakingsrecht, dan is de kans ook groter dat hij aan het verzakingsrecht 

een juiste termijn zal koppelen. Naar mijn mening moet het volledig uniformiseren niet vooropgesteld 

worden. De complexe aard van sommige consumententransacties en de verscheidenheid laten geen 

eenvormige regeling toe. Dit wil niet zeggen dat de huidige verschillen verklaard worden door de 

verschillende problematische situaties waaraan ze trachten tegenmoet te komen. Er zijn wel degelijk 

aspecten die geharmoniseerd kunnen worden, onder meer de formele aspecten.  

 

234. Op Europees niveau wordt er steeds meer aandacht besteed aan een mogelijke harmonisatie. 

Enerzijds wordt er, ter verwezelijking van de interne markt, bij de uitvaardiging van richtlijnen steeds 

meer gebruik gemaakt van het principe van maximale harmonisatie. Dit is op het vlak van 

consumentenbescherming slechts een positieve tendens wanneer de consument hierdoor een betere 

bescherming krijgt, maar deze tendens zou er evengoed toe kunnen leiden dat de ruimere bescherming 

die de lidstaten momenteel bieden aan de consumenten verloren zal gaan. Anderzijds worden de 

uitgevaardigde richtlijnen steeds gedetaileerder uitgewerkt, dit blijkt uit het voorstel van de Europese 

Commissie voor een Richtlijn betreffende consumentenrechten. Daarnaast wordt de verzakingstermijn 

op Europees niveau ook steeds meer op veertien (kalender)dagen gebracht. Dit komt duidelijk naar 

voor in de recentste richtlijnen.  
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