
Voorwoord

Deze wetgevingsbundel is op de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van het opleidingsonderdeel Economisch 
recht, zoals dat wordt gedoceerd aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Zo werden bijvoorbeeld niet 
alle uitvoeringsbesluiten bij de geselecteerde basiswetgeving opgenomen, maar enkel de voor onderwijsdoeleinden 
kenmerkende uitvoeringsbesluiten. Voorts werd geen wetgeving inzake vennootschappen en evenmin wetgeving in-
zake verzekeringen opgenomen, omdat in onderhavige reeks meer omvattende wetgevingsbundels over deze rechts-
gebieden zullen verschijnen. 

Dat neemt niet weg dat een selectie van wetgeving werd doorgevoerd die van nut is voor elke rechtspraktizijn. Dit 
wetgevingsbundel brengt niet alleen alle boekdelen van het nieuwe Wetboek van economisch recht samen, maar vult 
dit aan met wat behouden bleef uit het Wetboek van koophandel en met de markantste aanvullende wetgeving. Ook 
bepaalde Europese regelgeving, die in nationale procedures op verschillende deeldomeinen van het economische 
recht een steeds prominentere rol speelt, werd ten behoeve van de rechtspraktizijn opgenomen.  

Deze wetgevingsbundel bevat de teksten zoals ze in beginsel gelden op 1 januari 2017. Wij wijzen de lezer echter op 
specifieke data van inwerkingtreding van bepalingen in het WER, zoals geregeld door onder meer volgende bepalin-
gen: 

Wet van 22 april 2016, Hoofdstuk 13, Overgangsbepalingen:
Art. 41. § 1. Deze wet is van toepassing op de kredietovereenkomsten waarvan het krediet bij de kredietgever werd 

aangevraagd vanaf 1 december 2016 aan de hand van de formulieren bedoeld in artikel VII.126, § 2, van het Wetboek 
van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 24 van deze wet.

Deze wet zal ook van toepassing zijn op de kredietovereenkomsten gesloten vanaf 1 maart 2017 indien het krediet 
werd aangevraagd voor 1 december 2016. In dat geval kunnen deze kredietovereenkomsten slechts rechtsgeldig ge-
sloten worden nadat de consument eerst passende inlichtingen, een ESIS en desgevallend een kredietaanbod in de zin 
van deze wet en binnen de door haar gestelde termijnen heeft ontvangen.

§ 2. De artikelen VII.147/18 tot VII.147/20, VII.147/26, § 1, eerste en tweede zin, VII.147/27, VII.147/31 en 
VII.147/33, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 24 van deze wet, de 
burgerlijke sanctie voorzien voor een inbreuk op artikel VII.147/31 in artikel VII.211, ingevoegd in het Wetboek van 
economisch recht door artikel 32 van deze wet, en de overeenkomstige strafbepalingen ingevoegd door artikel 39 van 
deze wet, zijn van toepassing op de lopende kredietovereenkomsten vanaf 1 maart 2017.

§ 3. De artikelen VII.147/2, VII.147/22, VII.147/23 en VII.147/28 van het Wetboek van economisch recht, zoals 
ingevoegd bij artikel 24 van deze wet, zijn van toepassing op de vervallen en onbetaalde schuldvorderingen die voort-
vloeien uit kredietovereenkomsten gesloten voor de inwerkingtreding van deze wet wanneer de volgende omstandig-
heden zich na 1 maart 2017 voordoen:

1° hetzij de ontbinding van de overeenkomst of het verval van de termijnbepaling;
2° hetzij een eenvoudige betalingsachterstand.
Voor de toepassing van artikel VII.147/2 van voornoemd wetboek geldt het beding opgenomen in de kredietover-

eenkomst dat de overdracht van het loon regelt als onderscheiden akte in de zin van artikel 27 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. De kennisgevingsbrief, bedoeld in artikel 28, 1° van 
deze wet, geeft de artikelen 28 tot 32 weer van diezelfde wet.

§ 4. Ten laatste binnen de drie jaar na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad, dienen de partijen 
de lopende kredietovereenkomsten van onbepaalde duur en de overeenkomsten tot persoonlijke zekerheidsstelling 
aan te passen aan deze wet.

Voor het verstrijken van deze termijn worden de consument en, in voorkomend geval, de persoonlijke zekerheidssteller 
op de hoogte gebracht van de wijzigingen die voortvloeien uit deze wet. Het bewijs van deze informatie komt de kredietgever 
toe. Wanneer evenwel de aanpassingen eveneens tot gevolg hebben dat de contractuele verplichtingen van de consument 
ook worden gewijzigd, gebeurt deze informatie in de vorm van een aanhangsel bij de kredietovereenkomst. Dit aanhang-
sel wordt geacht door de consument te zijn aanvaard na verloop van een periode van één maand vanaf de toezending ervan. 
  De bedingen in de lopende kredietovereenkomsten die, omwille van redenen van openbare orde of dwingend recht, 
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strijdig zijn met de voormelde artikelen worden van rechtswege teruggebracht tot de bedingen die toegelaten worden 
door deze artikelen.

§ 5. Ten laatste binnen de drie jaar na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad legt de kredietge-
ver, overeenkomstig de artikelen VII.160, § 5, tweede lid en VII.174, § 3, derde lid, van het Wetboek van economisch 
recht, de aan deze wet aangepaste modelkredietovereenkomsten ter goedkeuring voor aan de FOD Economie.

§ 6. De bepalingen betreffende de vermeldingen in de overeenkomst tot zekerheidsstelling bedoeld in artikel 
VII.147/26, § 2 van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 24 van deze wet, zijn slechts 
vereist voor de nieuwe overeenkomsten gesloten vanaf de datum door de Koning te bepalen in een besluit vastgesteld 
na overleg in de Ministerraad na advies van het begeleidingscomité bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

§ 7. De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden opgespoord, vastgesteld en gesanctioneerd overeenkom-
stig de bepalingen van boek XV van het Wetboek van economisch recht.

§ 8. De Koning kan de data voorzien in deze overgangsbepalingen maximaal met een jaar verlengen. 

Gewijzigd door:

Koninklijk besluit van 11 november 2016 houdende verlenging van de aanvangsdata der overgangsbepalingen be-
doeld in artikel 41 van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumen-
tenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht:

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 41 van de wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepa-
lingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch 
recht worden de volgende aanvangsdata weerhouden : 1° voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid : 1 april 2017 
in plaats van 1 december 2016;2° voor de toepassing van paragraaf 1, tweede lid: 1 juli 2017 in plaats van 1 maart 
2017 en 1 april 2017 in plaats van 1 december 2016;3° voor de toepassing van paragraaf 2 : 1 juli 2017 in plaats van 
1 maart 2017;4° voor de toepassing van paragraaf 3, eerste lid : 1 juli 2017 in plaats van 1 maart 2017;5° voor de 
toepassing van paragraaf 4, eerste lid : binnen de vier jaar in plaats van binnen de drie jaar;6° voor de toepassing van 
paragraaf 5 : binnen de vier jaar in plaats van binnen de drie jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2016.

Antwerpen, 15 januari 2017 

Prof. dr. Gert Straetmans
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