
Verkoop op afstand 
  

  

18 november 2002 

Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende 
het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, 
van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 

  

Albert II, Koning der Belgen 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 83, § 1, vervangen bij de wet van 25 
mei 1999; 

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 9 december 1999; 

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen, gegeven op 14 december 1999; 

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 14 juni 2002, over het verzoek aan de Raad van 
State om advies te geven binnen een termijn van één maand; 

Gelet op het advies 33.831/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 augustus 2002, met 
toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister belast met Middenstand, van Onze Minister van 
Economie en van Onze Minister van Consumentenzaken, 

Hebben wij besloten en besluiten Wij: 

  

Artikel 1. De 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, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van: 

1° artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument, behalve indien de prijs van de aangeboden dienst 350 euro 



per persoon overschrijdt of indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een klantenwerving 
per telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de verkoper zonder 
voorafgaandelijk akkoord van de geadresseerde; 

2° artikel 80 van dezelfde wet, behalve indien de tekoopaanbieding gebeurt tijdens een 
klantenwerving per telefoon, per telefax of per elektronische post, op initiatief van de 
verkoper zonder voorafgaandelijk akkoord van de geadresseerde. 

Art. 2. Onze minister belast met Middenstand, Onze Minister van Economie en Onze Minister 
van Consumentenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

  

Gegeven te Brussel, 18 november 2002. 

Albert 

Van Koningswege: 

De Minister belast met Middenstand, 

R. Daems 

De Minister van Economie, 

Ch. Picque 

De Minister van Consumentenzaken, 

J. Tavernier 
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