
Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 

13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). 

 

Art. 33  

In het raam van een kredietovereenkomst is het de consument, of, desgevallend, de borg of de 

steller van een persoonlijke zekerheid verboden, op een wisselbrief of orderbriefje de betaling te 

beloven of te waarborgen van de verbintenissen die hij naar aanleiding van een 

kredietovereenkomst heeft aangegaan. Het is eveneens verboden een cheque te laten 

ondertekenen als zekerheid van de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde 

bedrag. 

Art. 33bis  

Wanneer de consument reeds sommen gelijk aan ten minste 40 % heeft betaald van de prijs bij 

contante betaling van een goed dat het voorwerp is, hetzij van een beding van 

eigendomsvoorbehoud, hetzij van een pandbelofte met onherroepelijke volmacht, kan dit goed 

niet worden teruggenomen dan op grond van een gerechtelijke beslissing, of van een schriftelijke 

overeenkomst, gesloten na een ingebrekestelling bij ter post aangetekend schrijven. Artikel 54, 

§ 1, blijft van toepassing. 

De kredietgever moet binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de verkoopsdatum 

van het gefinancierde goed de verkregen prijs ter kennis brengen van de consument en hem het 

teveel gestorte terugstorten. In geen geval mag een lastgeving of een akkoord gesloten met het oog 

op de terugname van een goed gefinancierd door een kredietovereenkomst leiden tot een 

ongerechtvaardigde verrijking. 

 Art. 33ter  

§ 1 De consument kan een kredietovereenkomst van onbepaalde duur met onbepaalde looptijd te 

allen tijde kosteloos beëindigen, tenzij de partijen een opzeggingstermijn zijn overeengekomen. 

Deze termijn mag niet langer zijn dan één maand. Wanneer de consument zijn recht uitoefent stelt 

hij de kredietgever hiervan in kennis bij een ter post aangetekende brief of op een andere door de 

kredietgever aanvaarde drager. 

Indien zulks in de kredietovereenkomst is overeengekomen, kan de kredietgever een 

kredietovereenkomst van onbepaalde duur beëindigen door de consument op papier of op een 

andere duurzame drager een opzegging met ten minste twee maanden te doen toekomen. Wanneer 

de kredietgever zijn recht uitoefent stelt hij de consument hiervan in kennis, bij een ter post 

aangetekende brief of op een andere door de consument aanvaarde drager. 

§ 2 Indien dit in de kredietovereenkomst is overeengekomen, kan de kredietgever op objectieve 

gronden, onder meer wanneer de kredietgever over inlichtingen beschikt waaruit hij kan afleiden 

dat de consument niet langer in staat zal zijn zijn verbintenissen na te komen, het recht van de 

consument om krediet op te nemen op grond van een kredietovereenkomst op te schorten. De 

kredietgever stelt de consument, op papier of op een andere duurzame drager, indien mogelijk 

van tevoren en uiterlijk onmiddellijk na de opschorting, van die opschorting in kennis, alsook van 

de gronden hiervoor, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie op grond van andere 

wetgeving is verboden of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of openbare veiligheid. 

 


