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Nieuwe wetgeving consumentenverkoop goedgekeurd  
 
Op 17 maart 2022 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot 
wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen 
aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk 
Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht’ goed. De nieuwe wetgeving 
treedt in werking op 1 juni 2022. 
 

A. Europese wetgeving 
 
Het wetsontwerp beoogt de omzetting, in de nationale wetgeving, van de bepalingen van 
Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende 
bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 
1999/44/EG, alsook van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten 
voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. 
 
Met dit wetsontwerp wordt de modernisering van het consumentenrecht nagestreefd zodat 
rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de digitale markt. De Europese richtlijnen 
viseren een verdere harmonisatie van bepaalde aspecten die betrekking hebben op 
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten en op 
koopovereenkomsten voor goederen. Er moet hierbij worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de consument, zodat de nieuwe wetgeving bijdraagt aan een 
versterking van de eengemaakte markt en een toename van grensoverschrijdende 
uitwisselingen. 
 

B. Algemene toelichting 
 
De richtlijn moderniseert de regel over de wettelijke garantie van conformiteit van goederen 
voor wat goederen met digitale elementen betreft. De verkoper heeft namelijk een bijzondere 
verplichting die voortvloeit uit de koopovereenkomst: de verplichting om een goed te leveren 
dat in overeenstemming is met de overeenkomst. De artikelen 1649bis tot 1649octies van het 
oud Burgerlijk Wetboek worden nu gewijzigd. De richtlijn 2019/770 wordt omgezet in het oud 
Burgerlijk Wetboek, in een nieuwe Titel VIbis. 
 
De bepalingen in de richtlijn voorzien in criteria voor de beoordeling van de conformiteit met 
de overeenkomst (waaronder een verplichting tot update), en in remedies voor de consument 
wanneer een conformiteitsgebrek van een goed aan het licht komt. De consument heeft dan 
recht op vervanging of herstelling van dat goed of, wanneer dat niet mogelijk is, op een 
prijsvermindering ervan of zelfs op de ontbinding van de overeenkomst − zulks gedurende een 
minimumperiode van twee jaar. De periode van vermoeden van voorafgaand 
conformiteitsgebrek kan worden vastgesteld op een of twee jaar (naar keuze van de lidstaten) 
vanaf de levering van het goed.  
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In het toepassingsgebied van de richtlijn zijn ook goederen met digitale elementen (zoals 
aangesloten smartwatches) opgenomen, in samenhang met de regels die zijn vastgesteld in 
de richtlijn betreffende overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale 
diensten. De verkoper zal aansprakelijk worden gesteld in geval van conformiteitsgebrek van 
het goed en van de daarin verwerkte of verbonden digitale elementen, voor zover zij deel 
uitmaken van de koopovereenkomst. Voorts zal de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor 
de duur van de garantie of gedurende de contractueel overeengekomen periode (voor de 
continue levering van digitale diensten). 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

http://www.bebotax.eu/NL/Online_nieuws.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
http://www.bebotax.eu/NL/Diensten_collegae.htm
mailto:info@bebotax.com

