
9 JULI 1957.  WET TOT REGELING VAN DE VERKOOP OP AFBETALING EN VAN ZIJN 
FINANCIERING 

 

HOOFDSTUK I.  WERKINGSSFEER. 

  Artikel 1.  

Onder verkoop op afbetaling in de zin van deze wet wordt verstaan elke overeenkomst, ongeacht 
onder welke benaming of in welke vorm, welke normaal leidt tot verkrijging van lichamelijke roerende 
goederen waarvan de prijs voldaan wordt in ten minste vier termijnen. De bepalingen betreffende de 
verkoop op afbetaling gelden eveneens voor de overeenkomsten betreffende een dienstverrichting die 
tot de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit bepaalde categorieën behoort en waarvan 
de prijs betaalbaar is onder dezelfde voorwaarden. Onder lening op afbetaling in de zin van deze wet 
wordt verstaan : 

1° Elke overeenkomst, ongeacht onder welke benaming  of in welke vorm, waardoor een ander 
persoon dan de verkoper, hetzij aan de verkoper in plaats van de verkrijger, hetzij aan de 
koper, binnen de perken van deze wet, de prijs ter hand stelt van een lichamelijk roerend goed 
of een dienst die er aan onderworpen is, terwijl de verkrijger zich verbindt het verschuldigde 
aan de derde terug te betalen in ten minste drie termijnen; 

2° Elke financiering door middel van aankoopbons of  soortgelijke titels, door de verkoper of 
een derde aan de koper afgegeven. 

Onder persoonlijke lening op afbetaling in de zin van deze wet wordt verstaan : elke overeenkomst, 
ongeacht de benaming of de vorm, met uitzondering van de in het tweede lid bepaalde 
overeenkomsten, waarbij geld of andere betaalmiddelen ter beschikking worden gesteld van een 
lener, die zich verbindt de lening af te lossen in ten minste vier termijnen. 

Artikel 2.  

Buiten de toepassing van deze wet vallen : 

1° De verkoop op afbetaling, aan handelaars, van li chamelijke roerende goederen die 
bestemd zijn voor beroepsdoeleinden of om al dan niet na bewerking weder te worden 
verkocht, alsook de lening op afbetaling toegestaan om zodanige verrichtingen te financieren; 

2° de toevallige of zonder winstoogmerk afgesloten verkoop of lening op afbetaling of 
persoonlijke lening op afbetaling;  

3° De hypothecaire lening;  

4° De verkoop en de lening op afbetaling, met uitzo ndering van de financiering door 
aankoopbons of soortgelijke titels, beneden een bedrag dat door de Koning bepaald wordt bij 
een in Ministerraad overlegd besluit; 

5° de verkoop, de lening op afbetaling en de persoo nlijke lening op afbetaling boven een 
bedrag dat door de Koning bepaald wordt bij een in Ministerraad overlegd besluit;  

6° de kredietopeningen en de persoonlijke leningen aan een handelaar, nijveraar, landbouwer, 
ambachtsman of beoefenaar van een vrij beroep toegestaan voor de behoeften van zijn 
beroep. 

  



  HOOFDSTUK II. VERKOOP OP AFBETALING. 

 Artikel 3.  

Onverminderd de gemeenrechtelijke regelen in zake bewijslevering, moet voor de verkoop op 
afbetaling een contract worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er contracterende partijen met 
onderscheiden belangen zijn. 

Artikel 4.  

§ 1. De contracten van verkoop op afbetaling moeten vermelden : 

1° De naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming, alsmede de woonplaats 
of maatschappelijke zetel van de koper; 

2° De naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming, de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de verkoper en zijn inschrijvingsnummer in het handelsregister, 
alsmede zijn inschrijvings- of erkenningsnummer bij het Ministerie van Economische Zaken; 

3° De nauwkeurige opgave van het verkochte voorwerp  of van de verrichte dienst;4° De totale 
prijs op afbetaling; 

5° De prijs, waartegen dit voorwerp of deze dienst contant kan worden verkregen; 

6° Het lastenpercentage, berekend volgens een bij k oninklijk besluit bepaalde wijze; 

7° Het bedrag van het aanvankelijke voorschot;  

8° Het te financieren bedrag;  

9° Het totaal bedrag der betalingen buiten het voor schot; 

10° Het aantal, het bedrag en de periodiciteit of d e opeenvolgende vervaldagen der onder 9° 
bedoelde betalingen; 

11° Wanneer de verkoper bij het afsluiten van het c ontract van verkoop op afbetaling zijn 
rechten, buiten die verbonden aan de wisselbrieven of orderbriefjes, geheel of ten dele afstaat 
of zich voorbehoudt af te staan dan wel een derde geheel of ten dele in die rechten doet 
treden of zich voorbehoudt te doen treden, moet het contract de naam en voornamen, de 
firma of maatschappelijke benaming of de maatschappelijke zetel, evenals het 
erkenningsnummer vermelden van de bepaalde derde die geheel of ten dele in de rechten 
treedt van de verkoper of aan wie de verkoper zijn rechten geheel of ten dele afstaat of zich 
voorbehoudt af te staan. 

12° De nauwkeurige aanduiding van het adres waar en  de datum waarop het contract 
afgesloten wordt. 

§ 2. Indien het contract een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, moet ook de tekst van artikel 
491 van het Strafwetboek er in voorkomen, bij gebreke waarvan het beding ongeschreven wordt 
geacht. 

§ 3. Het contract vermeldt tevens in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens dat de koper, 
die dit goed aangekocht heeft buiten het bedrijf van de verkoper, het recht heeft om zonder kosten af 
te zien van de koop mits hij de verkoper hiervan met een aangetekende brief verwittigt binnen zeven 
dagen na de dag waarop het voorschot betaald werd Deze vermelding is voorgeschreven op straffe 
van nietigheid.  



Artikel 5.   

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is een verkoop op afbetaling niet voltrokken 
zolang er geen voorschot betaald is van ten minste 15 pct. van de contante koopprijs. Indien de koop 
afgesloten wordt buiten het bedrijf van de verkoper is de koop eerst voltrokken na verloop van een 
termijn van zeven dagen met ingang van de dag na die waarop het voorschot werd betaald. Tijdens 
deze bedenktijd heeft de koper het recht om de verkoper bij aangetekende brief te laten weten dat hij 
afziet van de koop. De koper kan dit recht niet verzaken. Wanneer het gaat over een voorwerp, in 
depot of op proef geplaatst in het domicilie van de toekomstige koper, begint de termijn voorzien in de 
vorige alinea te lopen vanaf het ogenblik dat de clausules van het contract bedoeld in artikel 4 effectief 
vervuld zijn. Voor de toepassing van deze wet wordt als bedrijf van de verkoper beschouwd de plaats 
waar hij zijn handelswerkzaamheid gewoonlijk uitoefent, zij het een hoofdinrichting of bijhuis of 
agentschap ingeschreven in het handelsregister. De plaatsen waar de verkoper het voorwerp of de 
dienst tentoonstelt die hij te koop biedt _ zoals jaarbeurzen, tentoonstellingen, salons _ worden 
gelijkgesteld met de hoofdinrichting waar hij zijn handel gewoonlijk uitoefent. Indien de koper afziet 
van de koop kan uit dien hoofde van hem geen enkele vergoeding geëist worden en wordt het 
betaalde voorschot terugbetaald binnen dertig dagen na de verzaking. 

Artikel 6.  

De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor bepaalde groepen van voorwerpen of 
diensten een hoger percentage dan het in artikel 5 bepaalde opleggen en een uiterste termijn 
voorschrijven binnen welke de volle som voldaan moet zijn. 

Artikel 7.  

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het maximum-percentage van de lasten. Dit 
maximum kan verschillen naargelang één derde al dan niet in de rechten treedt van de verkoper of 
diens schuldvordering overneemt; het kan ook vastgesteld worden volgens het bedrag of de duur van 
het door de verkoper toegestane krediet of de aard van het voorwerp of van de dienst. 

Artikel 8.   

Bij niet-naleving van artikel 3, bij verzuim van een der in artikel 4, § 1, 3° tot 12°, voorgeschreven  
vermeldingen, bij overschrijding van de krachtens artikel 7 vastgestelde lastenpercentages, of van de 
in uitvoering van artikel 6 opgelegde termijnen, worden de verplichtingen van de koper van 
rechtswege tot de contante koopprijs van het voorwerp of van de dienst verminderd; de koper behoudt 
het voordeel van de termijnbetaling. De rechter kan dezelfde vermindering toestaan bij verzuim van 
één der in artikel 4, § 1, 1° en 2°, voorgeschreven  vermeldingen of bij onjuistheid van een der in dat 
artikel voorgeschreven vermeldingen, voor zover de koper aantoont dat daaruit voor hem een nadeel 
kon ontstaan. 

Artikel 9.  

De koper die geen wissel geaccepteerd of geen orderbriefje getekend heeft, is te allen tijde gerechtigd 
tot vervroegde betaling van het saldo der nog te vervallen termijnen, mits hij de schuldeiser hiervan bij 
aangetekend schrijven één maand te voren kennis geeft; in dat geval heeft hij recht op een restorno 
van ten minste 5 t.h. 's jaars, berekend naar het bedrag van elk der vervroegde betalingen. 

Artikel 10.  

§ 1. Elke uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde wordt als ongeschreven beschouwd, behalve wanneer 
zij bedongen is :1° Voor het geval dat de koper in gebreke is ten minste twee termijnen of een bedrag 
van 20 t.h. van de totale prijs op afbetaling te voldoen en dat hij een maand na het ter post afgeven 
van het aangetekend schrijven tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen;2° Voor het 
geval dat de koper het voorwerp vervreemdt vóór het betalen van de koopprijs of het gebruikt in strijd 
met de bedingen van het contract, terwijl de verkoper zich de eigendom van het voorwerp heeft 
voorbehouden met inachtneming van artikel 4, § 2. 



§ 2.Indien de rechter oordeelt, dat de opgelegde of overeengekomen strafbepalingen of 
schadevergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst bovenmatig of onverantwoord zijn, kan hij 
deze zelfs ambtshalve verminderen of de koper er geheel van ontslaan. 

Artikel 11.  

Elke publiciteit betreffende op afbetaling te koop aangeboden voorwerpen of dienstverrichtingen moet 
vermelden de prijs waartegen het voorwerp of de dienst contant kan worden verkregen, de gehele 
prijs bij verkoop op afbetaling, het bedrag van het aanvankelijk voorschot en het aantal, de periodiciteit 
en het bedrag van de overige gedeeltelijke betalingen. 

 

HOOFDSTUK III. DE LENING OP AFBETALING. 

Artikel 12.  

Voor de leningen op afbetaling moet een contract worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er 
contracterende partijen met onderscheiden belangen zijn. 

Artikel 13.  

De contracten van lening op afbetaling moeten vermelden : 

1° De naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming en de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de geldopnemer; 

2° De naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming, de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de geldschieter en zijn inschrijvingsnummer in het handelsregister 
evenals zijn erkenningsnummer bij het Ministerie van Economische Zaken; 

3° Het nominaal bedrag van de lening op afbetaling,  verminderd met de eerste betaling indien 
deze bij het sluiten van het contract wordt gedaan; 

4° Het door termijnen terug te betalen bedrag, met uitzondering van de eerste betaling indien 
deze bij het sluiten van het contract wordt gedaan; 

5° Het lastenpercentage, berekend volgens een bij k oninklijk besluit bepaalde wijze; 

6° Het aantal, het bedrag en de periodiciteit of de  opeenvolgende vervaldagen der onder 4° 
bedoelde betalingen; 

7° De datum van de eerste betaling;  

8° Het voorwerp of de dienstverrichting waarvoor de  lening wordt toegestaan; 

9° De contante prijs van dat voorwerp of van die di enst. 

Artikel 14.  

Geen lening op afbetaling mag meer bedragen dan 85 pct. van de contante prijs van het voorwerp of 
van de dienst ter betaling waarvan zij wordt toegestaan. Zij mag slechts worden verleend op vertoon 
van het bewijs van betaling van een voorschot van ten minste 15 pct.Dit bewijs van betaling vermeldt 
tevens de naam en voornamen of de maatschappelijke benaming, de woonplaats of maatschappelijke 
zetel van de verkoper en zijn inschrijvings- of erkenningsnummer bij het Ministerie van Economische 
Zaken, het adres waar en de datum waarop de verkoop afgesloten werd. Wordt het percentage van 



het voorschot bij toepassing van artikel 6 door de Koning verhoogd, dan wordt het maximumbedrag 
der lening in dezelfde mate verminderd. Indien de koop afgesloten werd buiten het bedrijf van de 
verkoper, dan mag de lening eerst toegestaan worden vanaf de achtste dag volgend op de dag 
waarop het voorschot betaald werd. 

Artikel 15.  

De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, voor een of meer categorieën van leningen, een 
uiterste termijn van terugbetaling bepalen. 

Artikel 16.  

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het maximum-percentage der lasten. Dit 
percentage kan verschillen volgens de categorieën van leningen op afbetaling, het bedrag of de duur 
van de lening of de aard van het voorwerp of van de dienst. 

Artikel 17.   

Bij niet-naleving van de artikelen 12 en 14, bij verzuim van een der in artikel 13, 3° tot 9°, 
voorgeschreven vermeldingen of overschrijding van de krachtens artikel 16 vastgestelde 
lastenpercentages of van de in uitvoering van artikel 15 opgelegde termijnen, worden de 
verplichtingen van de lener van rechtswege tot het nominaal bedrag van de lening op afbetaling 
verminderd; de lener behoudt het voordeel van de termijnbetaling. De rechter kan dezelfde 
vermindering uitspreken bij verzuim van een der in artikel 13, 1° en 2°, voorgeschreven vermeldingen 
of bij onjuistheid van een der in dat artikel voorgeschreven vermeldingen, voor zover de lener 
aantoont dat daaruit voor hem een nadeel kon ontstaan. 

Artikel 18.  

De geldopnemer die geen wissel geaccepteerd of geen orderbriefje getekend heeft, is te allen tijde 
gerechtigd tot vervroegde betaling van de nog te vervallen termijnen, mits hij de schuldeiser hiervan bij 
aangetekend schrijven één maand te voren kennis geeft; in dat geval heeft hij recht op een restorno 
van ten minste 5 t.h. 's jaars, berekend naar het bedrag van elk der vervroegde betalingen. 

Artikel 19.  

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 1188 van het Burgelijk Wetboek wordt elk beding van het 
contract, waarbij de geldschieter gemachtigd wordt de onmiddellijke terugbetaling van de nog te 
vervallen termijnen te eisen, als ongeschreven beschouwd, behalve wanneer het betrekking heeft op 
het geval dat de geldopnemer in gebreke is ten minste twee stortingen of een bedrag ten belope van 
20 t.h. van de lening te betalen en dat hij een maand na het ter post afgeven van een aangetekend 
schrijven tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. 

§ 2. Indien de rechter oordeelt, dat de opgelegde of overeengekomen strafbepalingen of 
schadevergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst bovenmatig of onverantwoord zijn, kan hij 
deze zelfs ambtshalve verminderen of de geldopnemer er geheel van ontslaan. 

 

HOOFDSTUK III bis PERSOONLIJKE LENING OP AFBETALING. 

Artikel 19bis.  

§ 1. Voor de persoonlijke leningen op afbetaling moet een contract worden opgemaakt in evenveel 
exemplaren als er contracterende partijen met onderscheiden belangen zijn. 



§ 2. De uitgifte van wissels en de ondertekening van orderbriefjes ter vertegenwoordiging van een 
contract van persoonlijke lening op afbetaling zijn verboden. 

Artikel 19ter.  

De contracten van persoonlijke lening op afbetaling moeten vermelden : 

1° de naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming en de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de lener; 

2° de naam en voornamen of de firma of maatschappel ijke benaming, de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de uitlener en zijn inschrijvingsnummer in het handelsregister, 
evenals zijn erkenningsnummer bij het Ministerie van Economische Zaken en Energie; 

3° het nominaal bedrag van de persoonlijke lening o p afbetaling; 

4° het in termijnen terug te betalen bedrag;  

5° het lastenpercentage, berekend op de bij koninkl ijk besluit bepaalde wijze; 

6° het aantal, het bedrag en de periodiciteit of de  opeenvolgende vervaldagen der onder 4° 
bedoelde betalingen; 

7° de datum van de eerste betaling;  

8° de verklaring dat de lening noch rechtstreeks no ch onrechtstreeks de betaling tot voorwerp 
heeft van een lichamelijk roerend goed of van een dienstverrichting die tot een der door de 
Koning op grond van artikel 1 bepaalde categorieën behoort; 

9° het verbod een wissel uit te geven of een orderb riefje te ondertekenen. 

Artikel 19quater.  

Bij een in Ministerraad overlegd besluit bepaalt de Koning een uiterste termijn van terugbetaling die 
naar gelang van het bedrag van de persoonlijke lening kan verschillen.Onder dezelfde voorwaarden 
bepaalt de Koning het maximumpercentage der lasten, volgens het bedrag en de duur van de 
persoonlijke lening op afbetaling. 

Artikel 19quinquies.  

Bij niet-naleving van artikel 19bis, bij verzuim van een der in artikel 19ter, 3° tot 9°, voorgeschrev en 
vermeldingen of overschrijding van de krachtens artikel 19quater vastgestelde lastenpercentages, of 
van de in uitvoering van dit artikel opgelegde termijnen, worden de verplichtingen van de lener van 
rechtswege tot het nominaal bedrag van de persoonlijke lening op afbetaling verminderd; de lener 
behoudt het voordeel van de termijnbetaling. De rechter kan dezelfde vermindering uitspreken bij 
verzuim van een der in artikel 19ter, 1° en 2°, voo rgeschreven vermeldingen of bij onjuistheid van een 
der in dat artikel voorgeschreven vermeldingen, voor zover de lener aantoont dat daaruit voor hem 
een nadeel kon ontstaan. 

Artikel 19sexies.  

Mits hij de schuldeiser hiervan bij aangetekend schrijven één maand te voren kennis geeft, is de lener 
te allen tijde gerechtigd tot vervroegde betaling van het nog te vervallen saldo van het nominaal 
bedrag der lening, vermeerderd met een vergoeding waarvan het bedrag door de Koning bij een in 
Ministerraad overlegd besluit wordt bepaald.Indien, niettegenstaande het bij § 2 van artikel 19bis 
uitgevaardigd verbod, de lener wissels of orderbriefjes zou hebben ondertekend, zal het door hem, uit 
hoofde van zijn vervroegde betaling verschuldigde bedrag, bij de Deposito- en Consignatiekas worden 



gestort om ter betaling van de ondertekende handelspapieren, die later zullen vervallen, gebruikt te 
worden, en de uitlener zal gehouden zijn, op verzoek van de lener, bij de Deposito- en Consignatiekas 
het nodige aanvullend bedrag te storten opdat de in bewaring gegeven sommen het totaal bedrag 
bereiken van de in omloop zijnde effecten. De Koning zal de modaliteiten vaststellen ter uitvoering van 
deze bepalingen. 

Artikel 19septies.  

Geen publiciteit in verband met persoonlijke leningen op afbetaling mag naar de erkenning verwijzen 
of naar de wettelijkheid van de toegepaste lastenpercentages. 

Artikel 19octies. 

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 1188 van het Burgerlijk Wetboek wordt elk beding van 
het contract, waarbij de uitlener gemachtigd wordt de onmiddellijke terugbetaling te eisen van het nog 
op het nominaal bedrag van de persoonlijke lening op afbetaling overblijvend verschuldigd saldo, als 
ongeschreven beschouwd, behalve wanneer het betrekking heeft op het geval dat de lener in gebreke 
is ten minste twee stortingen of een bedrag ten belope van 20 pct. van de persoonlijke lening op 
afbetaling te betalen en dat hij een maand na het ter post afgeven van een aangetekend schrijven tot 
ingebrekestelling, zijn verplichtingen niet is nagekomen. 

§ 2. Indien de rechter oordeelt, dat de opgelegde of overeengekomen strafbepalingen of 
schadevergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst overdreven of onverantwoord zijn, kan hij 
deze zelfs ambtshalve verminderen of de lener er geheel van ontslaan. 

  

HOOFDSTUK IV. GEMENE BEPALINGEN. 

Artikel 20.  

Het loon van de minderjarige zelfs ontvoogde kinderen, is niet vatbaar voor overdracht en beslag uit 
hoofde van de bij deze wet geregelde verkopen, leningen op afbetaling en persoonlijke leningen op 
afbetaling. 

Artikel 21.  

Is nietig elk beding van de arbeidsovereenkomst dat de werkgever machtigt zonder opzegging af te 
danken het lid van zijn personeel wiens loon of wedde het voorwerp zou zijn van overdracht of beslag 
ter gelegenheid van een verkoop, een lening op afbetaling of een persoonlijke lening op afbetaling. 

Artikel 22. <Wijzigingsbepaling> 

  

HOOFDSTUK V.  CONTROLE EN TOEZICHT. 

Artikel 23.  

Moeten door de Minister van Economische Zaken worden erkend, de natuurlijke of rechtspersonen die 
gewoonlijk, hoofdzakelijk of bijkomenderwijze en in welke vorm ook :1° Op afbetaling verkopen zonder 
financiering door een derde;2° Leningen op afbetali ng toestaan;3° Tot de financiering van de verkoop 
op afbetaling bijdragen door aan de verkoper een deel van de prijs van een voorwerp of dienst als 
bedoeld in deze wet ter hand te stellen, tegen afstand door de verkoper van diens rechten, buiten die 
verbonden aan de wisselbrieven of orderbriefjes, of tegen gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling in 
die rechten.4° (persoonlijke leningen op afbetaling  toestaan; deze bepaling is niet toepasselijk op bij 
koninklijk besluit aangewezen parastatale instellingen.)   



Artikel 24.  

§ 1. Om te worden erkend moeten de in artikel 23 bedoelde personen bij hun aanvraag om erkenning 
het bewijs leveren :a) Van hun inschrijving in het handelsregister;b) Als het om vennootschappen 
gaat, van hun oprichting in de vorm van handelsvennootschap.Bovendien, moeten zij zich verbinden 
:a) Een boekhouding te voeren, waaruit de door de reglementen in zake statistiek vereiste inlichtingen 
kunnen worden verstrekt;b) Aan de Minister van Economische Zaken de statistische staten in verband 
met de uitgevoerde verrichtingen op de door de Koning gestelde data en voorwaarden toe te 
zenden;c) De bevoegde, door de Minister aangewezen ambtenaren van het Ministerie van 
Economische Zaken kennis te laten nemen van de met de klanten gesloten contracten en van alle 
bescheiden in rechtstreeks verband met deze contracten, waarvan de inzage noodzakelijk is voor het 
vervullen van hun opdracht. 

§ 2. De erkenning van de onder 1° van artikel 23 bedoel de personen is ondergeschikt aan de 
verbintenis zich voor de verrichtingen die zij door een derde laten financieren, alsook voor de 
overdracht van hun rechten of de indeplaatsstelling uitsluitend te richten tot de erkende personen. 

§ 3. De bij 2° en 3° van artikel 23 bedoelde personen, b ehoudens degenen die als verkoper 
aankoopbons of soortgelijke titels afgeven, alsook de bij artikel 23, 4°, bedoelde personen, moeten 
bovendien bij hun aanvraag om erkenning aantonen dat zij een realiseerbaar netto-actief van ten 
minste één miljoen bezitten ten behoeve van de financiering of van de persoonlijke lening op 
afbetaling; andere vennootschappen dan firmavennootschappen of blootcommanditaire 
vennootschappen moeten bovendien aantonen dat hun kapitaal ten belope van ten minste twee 
miljoen volgestort is. Zij moeten zich ook verbinden :a) het bovenbedoelde realiseerbaar netto-actief of 
kapitaal blijvend op het minimum-bedrag te handhaven en de Minister van Economische Zaken en 
Energie de stand van hun boekhouding eens in het jaar mede te delen;b) aan de verkopers geen 
enkele directe of indirecte commissie of bezoldiging te verlenen. 

§ 4. De Minister van Economische Zaken doet uitspraak binnen een maand na de regelmatige 
indiening van de aanvraag. De weigering tot erkenning is met redenen omkleed. 

Artikel 25.  

§ 1. De erkenning kan door de Minister van Economische Zaken en Energie, voor een door hem te 
bepalen termijn, ontnomen worden aan de natuurlijke of rechtspersonen die niet meer voldoen aan 
een van de in artikel 24 gestelde voorwaarden, die een van de bepalingen der wet niet in acht nemen 
of een van de bij hun aanvraag om erkenning aangegane verbintenissen niet nakomen. De beslissing 
van de Minister is met redenen omkleed.De erkenning wordt ingetrokken voor ten hoogste één jaar, te 
rekenen van de dag, waarop het besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt; tijdens deze 
periode mag de belanghebbende geen nieuwe aan deze wet onderworpen verrichtingen meer 
afsluiten; hij moet een nieuwe erkenning aanvragen om een der bij artikel 23 bedoelde 
werkzaamheden uit te oefenen.Intrekking van de erkenning heeft geen gevolgen voor de geldigheid 
en de uitvoering der lopende contracten. 

§ 2. De Minister van Economische Zaken maakt de per 31 December van elk jaar vastgestelde lijst der 
in artikel 23 bedoelde personen in het Belgisch Staatsblad bekend; de wijzigingen welke deze lijst 
tijdens de eerste zes maanden van het kalenderjaar ondergaat, worden eveneens in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt. 

Artikel 26.  

§ 1. Moeten vooraf om een inschrijving bij het Ministerie van Economische Zaken verzoeken, de 
natuurlijke of rechtspersonen die gewoonlijk, hoofdzakelijk of bijkomenderwijze verkopen of diensten 
verrichten wanneer de betaling van de prijs aanleiding geeft tot een aan deze wet onderworpen 
verrichting en een beroep wordt gedaan op de financiering door een derde persoon.Zij moeten zich bij 
hun aanvraag om inschrijving verbinden :a) Voor de afstand van hun rechten of de indeplaatsstelling 
slechts een beroep te doen op erkende derden als bedoeld bij artikel 23;b) De bevoegde door de 
Minister aangewezen ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken kennis te laten nemen 



van de met de klanten gesloten contracten en van alle bescheiden in rechtstreeks verband met deze 
contracten, waarvan de inzage noodzakelijk is voor het vervullen van hun opdracht. 

§ 2. De inschrijving kan door de Minister van Economische Zaken geschrapt worden voor een door 
hem te stellen termijn ten aanzien van de belanghebbenden die een van de bepalingen van de wet 
niet in acht nemen of de verbintenis die zij bij hun aanvraag om inschrijving hebben aangegaan, niet 
nakomen.De beslissing van de Minister is met redenen omkleed.De inschrijving wordt geschrapt voor 
ten hoogste één jaar, te rekenen van de dag waarop het besluit in het Belgisch Staatsblad is 
bekendgemaakt; tijdens deze periode mag de belanghebbende geen nieuwe aan deze wet 
onderworpen verrichtingen meer afsluiten.Hij moet een nieuwe inschrijving aanvragen om een bij dit 
artikel bedoelde werkzaamheid uit te oefenen.Schrapping van inschrijving heeft geen gevolgen voor 
de geldigheid en de uitvoering der lopende contracten. 

Artikel 27.  

Ingeval de verrichtingen worden afgesloten door een niet-erkende of niet-ingeschreven persoon of 
door een persoon wiens erkenning of inschrijving is ingetrokken, worden de verplichtingen van de 
koper of van de lener van rechtswege beperkt tot de contante koopprijs van het voorwerp of van de 
dienst of tot het nominaal bedrag van de lening op afbetaling of van de persoonlijke lening op 
afbetaling; zij behouden het voordeel van de termijnbetaling. 

Artikel 28.  

Degenen aan wie de Minister van Economische Zaken tweemaal de erkenning heeft ontnomen 
krachtens artikel 25, mogen geen derde erkenning aanvragen.De erkenning of inschrijving kan niet 
verleend worden aan of behouden blijven voor de niet in eer herstelde gefailleerden en de natuurlijke 
personen die een veroordeling hebben opgelopen als bepaald bij de artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit nr 22 van 24 October 1934.De in het voorgaande lid bedoelde personen mogen geen 
beheerder, zaakwaarnemer, directeur of gevolmachtigde van een onderneming zijn, die aan de 
verplichting tot erkenning of inschrijving onderworpen is. Niet-naleving van dit voorschrift kan voor de 
onderneming de intrekking van de erkenning of de inschrijving ten gevolge hebben. 

 

  HOOFDSTUK VI.  STRAFBEPALINGEN. 

Artikel 29.   

Onverminderd de bepalingen van artikel 494 van het Strafwetboek, wordt met gevangenisstraf van 
acht dagen tot één jaar en met geldboete van 26 tot 50.000 frank of met één van die straffen alleen 
gestraft : 

1° Hij die, rechtstreeks of zijdelings of door een tussenpersoon, de aan deze wet onderworpen 
verrichtingen van verkoop, lening op afbetaling, persoonlijke lening op afbetaling of 
financiering gewoonlijk doet, zonder door de Minister van Economische Zaken en Energie al 
naar het geval te zijn ingeschreven of erkend; 

2° Hij die dezelfde verrichtingen gewoonlijk doet, terwijl hij als gefailleerde niet in eer en 
rechten is hersteld of een in kracht van gewijsde gegane veroordeling heeft ondergaan 
wegens één van de in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 
omschreven misdrijven; 

3° Hij die, als niet in eer en rechten herstelde ge failleerde of na een van de in 2° bedoelde 
veroordelingen te hebben ondergaan, de functie vervult van beheerder, zaakwaarnemer, 
directeur of gevolmachtigde van een onderneming die aan de verplichting tot erkenning of 
inschrijving onderworpen is; 



4° Hij die de verificaties verhindert waaraan hij z ich moet onderwerpen, of weigert de 
inlichtingen te geven welke hij krachtens deze wet moet verstrekken of die met zijn weten 
onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt; 

5° Hij die zich ter financiering van een aan deze w et onderworpen aankoop of verkoop van 
een lichamelijk roerend goed of dienstverstrekking, een persoonlijke lening op afbetaling doet 
verlenen of verleent; 

6° Hij die de lener wissels of orderbriefjes doet t ekenen met overtreding van artikel 19bis, § 2. 

7° Hij die het hem overgemaakt voorschot achterhoud t, dat hij ingevolge de bepalingen van 
artikel 5 van deze wet dient terug te betalen aan de koper, die hem met een aangetekende 
brief ervan heeft verwittigd dat hij afziet van de koop. 

De rechter kan bovendien het definitief of tijdelijk verbod uitspreken om aan deze wet onderworpen 
verrichtingen van verkoop, lening op afbetaling, persoonlijke lening op afbetaling of financiering te 
doen, zelfs voor rekening van een ander, en de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van de 
inrichting waarin het misdrijf is gepleegd. Met de in het eerste lid gestelde straffen wordt gestraft hij die 
het verbod of het sluitingsbevel overtreedt. 

Artikel 29bis.  

De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van 
toepassing op de misdrijven omschreven in artikel 29. 

  

  HOOFDSTUK VII. BIJZONDERE BEPALING. 

Artikel 30.  

De Koning kan een centrale dienst organiseren om alle of sommige contracten als bedoeld bij artikel 1 
te registreren, hetzij verplicht onder de sancties van de artikelen 25 en 26, hetzij facultatief ten einde 
het beding van eigendomsvoorbehoud vermeld in die contracten aan derden te kunnen tegenwerpen. 
De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de aldus ingewonnen inlichtingen aan derden kunnen 
worden medegedeeld. 

  

INWERKINGTREDING. 

Artikel 31. 

De Koning stelt de datum vast, waarop deze wet in werking treedt. Hij kan een bijzondere datum 
vaststellen voor de inwerkingtreding van hoofdstuk V. 

 


