
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991  
 

Onderafdeling 5. Onrechtmatige bedingen  

Art. 28  

[Verboden is en als niet geschreven wordt beschouwd elk beding dat, ingeval de consument zijn 
verbintenissen niet uitvoert, straffen of schadevergoedingen oplegt waarin deze wet niet voorziet.] 

Art. 29  

[Elk beding dat voorziet in het verval van de termijnbepaling of in een uitdrukkelijke ontbindende 
voorwaarde, is verboden en wordt als niet geschreven beschouwd, tenzij:]  

1°) ingeval de consument ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 pct. van de totale 
terug te betalen som niet heeft betaald en hij één maand na het ter post afgeven van een 
aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten 
door de kredietgever bij de consument in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling; 

2°) ingeval de consument het lichamelijk roerend goed vervreemdt vóór het betalen van de prijs, 
of het gebruikt in strijd met de bedongen voorwaarden van de overeenkomst, [terwijl de 
kredietgever zich, in overeenstemming met artikel 14, § 3, 4°, de eigendom ervan had 
voorbehouden of er, overeenkomstig de regelen inzake financieringshuur, nog geen 
eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden;] 

[3°) ingeval de consument het kredietbedrag bedoeld in de artikelen 60bis en 60ter overschrijdt, 
en hij, een maand na het ter post afgeven van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling, 
zijn verplichtingen niet is nagekomen. Die regels moeten door de kredietgever aan de consument 
in herinnering worden gebracht bij de ingebrekestelling.] 

Art. 30  

[§ 1.  

 Behoudens de uitzonderingen bedoeld in deze wet wordt elk beding dat er toe strekt de 
voorwaarden van de kredietovereenkomst te wijzigen voor niet geschreven gehouden.  

§ 2.  

 Onverminderd het bepaalde in artikel 21, §§ 1 en 3, kunnen kredietovereenkomsten met een 
terugbetalingstermijn van meer dan vijf jaar bepalen dat het jaarlijkse kostenpercentage kan 
worden aangepast overeenkomstig de regelen gesteld in en krachtens artikel 9 van de wet van 4 
augustus 1992 op het hypothecair krediet. Het in dat artikel 9 vermelde begrip “vestigingsakte” 
moet dan worden gelezen als “kredietovereenkomst”.] 

Art. 31  

[§ 1.  

Het is de kredietgever en de kredietbemiddelaar verboden om, onverminderd de toepassing van § 
4, de consument te verplichten in het raam van het sluiten van een kredietovereenkomst een 
andere overeenkomst te ondertekenen bij de kredietgever, de kredietbemiddelaar of een door hen 
aangewezen derde.  

§ 2.  

Het is de kredietgever en de kredietbemiddelaar eveneens verboden om bij het sluiten van een 
kredietovereenkomst, van de consument te bedingen om het ontleende kapitaal, geheel of 
gedeeltelijk, in pand te geven, of om het, geheel of gedeeltelijk, te bestemmen als deposito of voor 
de aankoop van effecten of andere financiële instrumenten.  



§ 3.  

 Het stelsel van reconstitutie van het kapitaal, zoals bedoeld in artikel 5, 2°, van de wet van 4 
augustus 1992 op het hypothecair krediet, is verboden.  

§ 4.  

 Wanneer de kredietovereenkomst gepaard gaat met het sluiten van een schuldsaldoverzekering 
die het overlijdensrisico dekt, van een verzekering werkverlies, ziekte of arbeidsongeschiktheid, 
teneinde de terugbetaling van het krediet te waarborgen, en een der begunstigden is de 
kredietgever, de kredietbemiddelaar of de kredietverzekeraar, dan moeten de desbetreffende 
kosten opgenomen worden in de totale kosten van het krediet. De Koning kan, conform artikel 21, 
§ 1, het maximaal jaarlijks kostenpercentage voor deze overeenkomsten vastleggen. Dit lid is niet 
van toepassing op de kredietovereenkomsten die betrekking hebben op kredietbedragen hoger dan 
5000 euro. De Koning kan dit bedrag aanpassen. 

Het eerste lid is niet van toepassing indien de verzekeringsovereenkomst wordt gesloten na het 
sluiten van de kredietovereenkomst en op het uitdrukkelijk verzoek van de consument. Het bewijs 
van dat verzoek komt toe aan de kredietgever en kan alleen geleverd worden door een van de 
verzekeringsovereenkomst onderscheiden geschrift en na het sluiten van de kredietovereenkomst. 

De kredietovereenkomst mag met geen enkele andere verzekeringsovereenkomst van personen 
gepaard gaan.  

§ 5.  

 Elk beding strijdig met dit artikel wordt voor niet geschreven gehouden.] 

Art. 32  

Voor niet geschreven wordt gehouden elk beding in een kredietovereenkomst, waarbij wordt 
bepaald dat de consument geldig betaalt door het in betaling geven van de goederen welke hij met 
aanwending van de zaak of dienst, die het voorwerp zijn van de kredietovereenkomst, door zijn 
arbeid, werk of bedrijvigheid voortbrengt. 

Art. 37  

§ 1.  

Elke afstand van rechten betreffende de bedragen bepaald in artikel 1410, § 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, gedaan in het raam van een kredietovereenkomst beheerst door deze wet, is 
onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers [en kan slechts uitgevoerd en 
aangewend worden tot beloop van de op de dag van de kennisgeving van de overdracht krachtens 
de kredietovereenkomst opeisbare bedragen.]  

§ 2.  

De inkomsten of het loon van de minderjarigen, ontvoogd of niet, zijn niet vatbaar voor 
overdracht en beslag uit hoofde van kredietovereenkomsten. 

 

 


