
Verkoop op afstand, verzakingrecht 
 

De Marktpraktijkenwet regelt welke informatie de consument dient te bekomen 

in geval van verkoop op afstand. Hierin is voorzien dat indien geen 

verzakingrecht bestaat krachtens de wettelijke bepalingen een tekst dient 

opgenomen te worden “De consument beschikt niet over het recht om van de 

aankoop af te zien”. 
 

Bij toepassing van art. 80 beschikt de consument bij elke overeenkomst op 

afstand over een termijn van tenminste 7 werkdagen waarbinnen hij aan de 

overeenkomst kan verzaken zonder enige betaling van een boete of opgave van 

enig motief. 

 

Het K.B. van 18.11.2002 :  
 

Bij het K.B. van 18.11.2002 (B.S. 03.12.2002) werd bepaald dat de 

overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, 

vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding van het toepassingsgebied worden 

uitgesloten onder bepaalde modaliteiten. 
 

Met name zal de informatieverplichting niet van toepassing zijn op contracten 

betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, restaurant etc. 

behalve :  

- indien de prijs boven de 350 € ligt 

- indien de tekoopaanbieding gebeurd is tijdens een klantenwerving per 

telefoon, per fax of per elektronische post op initiatief van de verkoper 

zonder voorafgaand akkoord van de geadresseerde. 
 

Daarnaast worden de contracten betreffende het verrichten van diensten voor 

logies, vervoer, etc. uitgesloten behalve indien de tekoopaanbieding gebeurt op 

initiatief van de verkoper zonder voorafgaand akkoord van de reiziger. Concreet 

betekent dit dat het verzakingrecht komt te vervallen voor alle reiscontracten die 

niet het gevolg zijn van een “demarge” van de verkoper. 
 

Indien aldus een reiziger een site bezoekt en vervolgens een reis via deze site 

reserveert en/of een reisbureau telefonisch of per fax contacteert voor reservatie, 

zal hij in principe geen verzakingrecht genieten. In tegenstelling tot wat 

sommigen denken geldt dit zowel voor reizen beneden als boven de 350 €. 
 

Kortom : het verzakingrecht komt te vervallen in hun geheel, behalve als enige 

uitzondering wanneer de verkoop van de reis geschiedt tijdens een 

klantenwerving op initiatief van de verkoper en zonder voorafgaand akkoord 

van de reiziger. 

 



Toepassingsgebied van het K.B. van 18.11.2002  
 

1. 

Blijkens de bewoordingen van het K.B. van 18.11.2002 heeft dit een zeer ruim 

toepassingsgebied. Met name wordt het verzakingrecht uitgesloten voor :  
 

Overeenkomsten op afstand betreffende het verstrekken van diensten voor 

logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper 

zich er bij de  sluiting van de overeenkomst toe verplicht deze diensten op een 

bepaalde datum of  tijdens een nader genoemde periode te verstrekken. 
 

De stelling die door TESTAANKOOP verkondigd werd, met name dat de 

uitsluiting niet zou gelden voor pakketreizen geen enkele steun in de tekst van 

de wet. Men kan bezwaarlijk voorhouden dat een contract tot reisorganisatie 

geen contract is m.b.t. het verstrekken van een dienst voor logies, vervoer etc. 

gedurende een bepaalde tijd… 
 

2. 

Een andere vraag is of de contracten tot reisbemiddeling van de uitsluiting 

kunnen genieten. Immers geldt de uitzondering op het verzakingrecht enkel voor 

overeenkomsten betreffende het verstrekken van diensten voor logies, vervoer, 

restaurant etc. In eerste instantie lijkt dit te beogen de uitvoerder van de dienst 

van logies, vervoer, restaurant etc., zijnde degene die zich in eigen naam hiertoe 

engageert. 
 

Echter vanuit de ratio legis en de toelichting van het K.B. is het ook de 

bedoeling om de tussenpersoon reisbemiddelaar in staat te stellen om 

onmiddellijk zijn dienst van bemiddeling te leveren en niet afhankelijk te zijn 

van de mogelijkheid tot verzaking. Bovendien ziet men in dit verband in de 

rechtspraak de bevestiging dat geen verzakingrecht geldt voor een contract tot 

reisbemiddeling. Immers is er geen verzakingrecht voorzien voor 

overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met 

instemming van de consument is begonnen voor het einde van de 

verzakingtermijn. Van een reisbemiddelaar verwacht men immers dat hij 

onmiddellijk het nodige doet om de diverse diensten (vervoer, logies, etc.) vast 

te leggen, eerder dan dat hij nog wacht alvorens de verzakingtermijn is 

verstreken. 
 

Kortom : zelfs indien men zou oordelen dat de uitzondering niet van toepassing 

is, dan nog komt men tot de conclusie dat geen verzakingrecht hoeft te bestaan 

vermits de reisbemiddelaar zich bevindt in een uitzonderingssituatie, vermits hij 

op verzoek van de consument onmiddellijk dient in actie te komen. 

 



Wat met de informatieverplichting ? 
 

1. 

In het merendeel van de situaties bestaat geen verzakingrecht, noch bij 

contracten tot reisorganisatie noch bij contracten tot reisbemiddeling (met als 

enige uitzondering de klantenwerving op initiatief van de verkoper zonder 

instemming van de reiziger). 
 

Echter blijkt dat een aantal bepalingen m.b.t. de informatie over het 

verzakingbeding overeind blijven. Immers is voorzien dat bij ontstentenis van 

het verzakingrecht, in geval van de uitzondering, in een los kader dient 

opgenomen te worden de consument beschikt niet over het recht om van de 

aankoop af te zien.” 
 

2. 

Het K.B. van 18.11.2002 geldt dat bij tekoopaanbieding op afstand de 

consument op heldere begrijpelijke wijze dient te worden ingelicht omtrent het 

al dan niet bestaan van een verzakingrecht. 

Op dit artikel is geen uitzondering. 

Kortom : principieel blijft in de meeste gevallen de verplichting bestaan om de 

consument te informeren omtrent het al dan niet aanwezig zijn van een 

verzakingbeding. 
 

Telkens wanneer men aldus overgaat tot een verkoop op afstand is het wenselijk 

dat een bepaling wordt opgenomen in duidelijk leesbare letters als volgt :  
 

Op verzoek van de reiziger wordt onmiddellijk een aanvang genomen met de 

uitvoering van de overeenkomst en worden onmiddellijk de nodige reservaties 

en bevestigingen verricht. Bij toepassing van de Marktpraktijkenwet en haar  

uitvoeringsbesluiten geldt het volgende:  

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”. 
 

Op deze wijze komt men de informatieverplichting na en ondervangt men tevens 

de stellingen dat bepaalde contracten (pakketreizen en/of reisbemiddeling) niet 

van de uitzondering zouden genieten.  

 

 

 
 


