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Text:
BURGERLIJK WETBOEK
(Relevant Provisions)
Titel VI - KOOP.
HOOFDSTUK IV. - VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER
AFDELING II. - LEVERING.
Art. 1604. (De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in
overeenstemming is.) W 2004-09-01/38, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2005
Levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.

Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten. Ingevoegd bij W
2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005
Art. 1649bis. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005 § 1.
Deze afdeling is van toepassing op de verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument.
§ 2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
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1° " consument " : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;
2° " verkoper " : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;
3° " consumptiegoederen " : alle roerende lichamelijke zaken, behalve :
- goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk zijn verkocht,
- water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde
hoeveelheid,
- elektriciteit;
4° " producent " : de fabrikant van consumptiegoederen, de importeur van consumptiegoederen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of elke andere persoon die zich
als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken
op de consumptiegoederen aan te brengen;
5° " garantie " : elke door een verkoper of producent tegenover de consument aangegane
verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen
niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame;
6° " herstelling " : het consumptiegoed in geval van gebrek aan overeenstemming met de
overeenkomst, daarmee in overeenstemming brengen.
§ 3. Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen eveneens als verkoopovereenkomsten
beschouwd.

Art. 1649ter. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005 § 1.
Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst
te zijn indien :
1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de
eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als
model heeft getoond;
2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de
verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft
aanvaard;
3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
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4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en
die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de
eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane
mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.
§ 2. De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat :
- bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn,
- deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
- de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
§ 3. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als,
op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming
voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
§ 4. Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer
de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in
de montagehandleiding.

Art. 1649quater. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005 § 1.
De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming
dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van
twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen
tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de
consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter
dan één jaar mag zijn.
§ 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming,
zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

3

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Belgium (BE) Nr. 16

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
§ 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag
waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór
het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.
§ 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar
is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
§ 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van
twee jaar bedoeld in § 1.

Art. 1649quinquies. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005
§ 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper
die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de
overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.
Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het
gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.
§ 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze
herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of
buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de
aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn
en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.
De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die
verband houden met loon en materiaal.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten
verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op :
- de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;
- de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
- de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige
overlast voor de consument.
§ 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de
ontbinding van de koopovereenkomst te eisen :
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- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
- indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de
consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds
de levering ervan.

Art. 1649sexies. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005
Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan
overeenstemming, kan hij tegen de producent of tegen iedere contractuele tussenpersoon
in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van
contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of deze tussenpersoon met
betrekking tot het goed is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft
die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.

Art. 1649septies. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005 §
1. Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en
de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.
§ 2. In de garantie :
- moet vermeld staan dat de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving
betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten heeft en moet duidelijk
worden gesteld dat de garantie die rechten onverlet laat;
- moeten in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn om van de garantie gebruik te kunnen maken,
met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant.
§ 3. Op verzoek van de consument moet de garantie hem schriftelijk of op een andere te
zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager beschikbaar worden
gesteld.
Wanneer de verkoopovereenkomst schriftelijk is, behoudt ze in ieder geval de inlichtingen
bedoeld in § 2.
§ 4. Indien een garantie niet conform de vereisten bepaald in §§ 2 en 3 is, doet zulks op
generlei wijze afbreuk aan het recht van de consument om de naleving ervan te eisen.
Zulks geldt eveneens wanneer de garantie niet conform is aan de eisen voorzien in artikel
13, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorliTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005
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chting en bescherming van de consument.

Art. 1649octies. Ingevoegd bij W 2004-09-01/38, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005 Zijn
nietig, contractuele bedingen of afspraken overeengekomen vooraleer het gebrek aan
overeenstemming aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht, en waardoor,
rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling put, worden
beperkt of uitgesloten.
Een beding dat de wet van een Staat die geen lid is van de Europese Unie op een overeenkomst beheerst door deze afdeling toepasselijk verklaart, is nietig wat betreft de in deze
afdeling geregelde aangelegenheden, wanneer bij gebreke van dat beding de wet van een
lidstaat van de Europese Unie toepasselijk zou zijn en die wet de consument in genoemde
aangelegenheden een hogere bescherming verleent.
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