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« Special consumentenkrediet »

De newsletter van het juridische platform van het Observatorium

 “JuriObs”, het online juridische platform van het Observatorium Krediet en Schuldenlast.

Dit kosteloze en tweetalige platform is een verzamelplaats van juridische informatie die nuttig is in de
dagelijkse praktijk van al wie professioneel betrokken is bij de minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling.

Om JuriObs te ontdekken

Rechtspraak … voor u van commentaar voorzien

Philippe Carreau, 2023, « La prescription en matière de crédit à la consommation » 

Dit commentaar van Philippe Carreau schetst een stand van zaken over verjaring bij consumentenkrediet
(gemeenschappelijke regels, termijnen, aanvangspunt van de termijn en redenen voor stuiting en schorsing).

Dominique Blommaert et Prescillia Algrain, 2023, « De derde-medeplichtigheid van de niet-
professionele verkoper aan de schending door de kredietnemer van het beding van
eigendomsvoorbehoud ten gunste van de kredietgever » 

Op 6 augustus 2021 veroordeelt de vrederechter van Mol een jong gescheiden koppel tot betaling van het
saldo van een achterstallig krediet. Het krediet wast bestemd voor de aankoop van een voertuig. Hij
veroordeelt ook de moeder van de kredietnemer, die het voertuig ondanks het bestaan van de financiering,
verkocht. Dominique Blommaert en Prescillia Algrain gaan in op de derde-medeplichtigheid van de niet-
professionele verkoper aan de schending van het eigendomsvoorbehoud door de kredietnemer.

Recente rechtspraak 

Vred. Veurne, 14 juni 2022 (A.R. 21A1073)

1. Kredietopening - Verjaring - Schuldbekentenis - Vrijwillige betaling stuit de verjaring.
2. Wet op het consumentenkrediet - Actieve informatieplicht - Doel van het krediet - Onvermogen - Sanctie -
Opzegging van de overeenkomst.

Vred. Halle, 7 juni 2022 (A.R. 21A218)

Krediet opgezegd - Geen ontbindend beding - Geen algemene voorwaarden - Geen aflossingstabel - Geen
gedetailleerd overzicht - Stopzetting van het contract - Neen - Teruggave van het voertuig - Neen -
Veroordeling tot kennisgeving van geen wanbetaling aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en
opheffing loonbeslag - Dwangsom.

Vred. Virton, 30 mei 2022 (A.R. 20A248)
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Kredietopening - Bevoegdheid om contracten te sluiten - Verstandelijke handicap - Wilsgebrek - Opzegging -
Neen - Verjaring - Termijnen (tien jaar en vijf jaar) - Aanvangspunt - Data wanbetalingen - Geen verjaring -
Burgerrechtelijke sancties - Stilzitten schuldeiser - Moratoire interesten - Vermindering - Wettelijke rente.

Vred. Antwerpen (2de kant.), 20 mei 2022 (A.R. 22A1845/2)

Lening op afbetaling - Krediet opgezegd - Uitdrukkelijk ontbindend beding - Onrechtmatig strafbeding -
Vermindering - Nalatigheid van de schuldeiser - Vermindering moratoire interesten - Te hoge rentevoet -
Vermindering - Door de schuldeiser terug te vorderen btw.

Vred. Westerlo, 19 april 2022 (A.R. 21A1170)

Lening op afbetaling - Akte van loonoverdracht - Bedrag niet vermeld in de akte - Onregelmatigheid -
Afwijzing van de vraag tot bekrachtiging van de loonoverdracht.

Vred. Westerlo, 22 maart 2022 (A.R. 21A1153)

Lening op afbetaling - Verjaring - Termijnen - Kapitaal - 10 jaar - Interesten - 5 jaar - Stuiting - Vrijwillige
betalingen - Verjaring van een deel van de gevorderde interesten - Forfaitaire vergoeding - Vermindering.

Vred. Aarlen, 2 maart 2022 (A.R. 21A580)

Lening op afbetaling - Akte van overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen - Opgezegd krediet -
Loonoverdracht - Verzet door de bewindvoerder over de goederen - Bekrachtiging van de overdracht -
Betwisting van de geldigheid van de opzegging - Artikel 499/12 oud BW - Dubbele kennisgeving aan de
beschermde persoon en zijn bewindvoerder - Neen - Ingebrekestelling zonder effect - Voortzetting van de
normale uitvoering van het contract.

Vred. Oudenaarde, 28 februari 2022 (A.R. 22A24)

Lening op afbetaling - Krediet opgezegd - Gerechtskosten - Ten laste legging van de schuldenaar enkel
indien nodig voor de betekening van een akte - Overleg CBB niet verplicht om dagvaarding uit te vaardigen.

Vred. Mechelen, 23 februari 2022 (A.R. 20A540)

1. Lening op afbetaling - Aankoop voertuig - Hoofdelijke medeschuldenaars - Verjaring voor de interesten -
Neen.
2. Echtscheiding door onderlinge toestemming met beding van overnamen van het voertuig en van de lening
door meneer, gedwongen tussenkomende partij in de procedure - Meneer is toegelaten tot CSR - Laattijdige
aangifte - Vermoedelijke schuldeiser deed afstand - Argument niet tegenstelbaar aan medeschuldenares-niet-
verzoekster in CSR - Veroordeling van meneer tot schadeloosstelling van mevrouw op basis van de
echtscheidingsovereenkomst.

Vred. Neufchâteau, 27 januari 2022 (A.R. 19A242)

Lening op afbetaling - Opgezegd krediet - Krediet voornamelijk voor privédoeleinden - Faillissement van de
echtgenoot-medeschuldenaar - Kwijtschelding ten voordele van de echtgenoot - Neen - Informatieplicht -
Onvolledige of onjuiste informatie - Bewijslast ligt bij de klant - Onrechtmatig karakter van rente en
strafbeding - Neen - Btw-aftrek op kosten.

Vred. Charleroi (4de kant.), 7 januari 2022 (A.R. 20A3758/4)

Borg - Bekrachtiging overdracht - Verjaring - Artikel 2262bis BW - Aanvangspunt - Datum opzegging -
Overdracht van loon - Geen verzet - Vrijwillige betaling - Neen - Stuiting van de verjaring - Neen - Laattijdige
aanspreking van de borg - Afspraken te goeder trouw uitgevoerd - Rechtsmisbruik schuldeiser - Artikel 1134
BW - Geen verwijlinteresten.

Vred. Luik (3de kant.), 6 januari 2022 (A.R. 21A3261/3)

Kredietopeningen - Opgezegde kredieten - Geen aanmaningen, ingebrekestellingen of gerechtelijke
procedures gedurende 9 jaar - Uitvoering te goeder trouw - Beperking van de schade door de schuldeiser -
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Neen - Schorsing van de rente een jaar na opzegging - Verlaging van de moratoire interesten.

Vred. Zaventem, 6 januari 2022 (A.R. 21A214)

1. Lening op afbetaling - Verjaring - Stuiting van de verjaring - Betalingen verricht door loonoverdracht -
Vrijwillige betalingen - Neen - Geen stuiting van de verjaring - Aanvraag verjaard.
2. Verjaring - Persoonlijke vordering - Verjaringstermijn van 10 jaar - Termijn verstreken - Aanvraag verjaard -
Rechtsplegingsvergoeding ten laste van de eiseres.

Vred. Zoutleeuw, 23 september 2021 (A.R. 21A119)

Krediet opgezegd - Overdracht van schuldvordering - Geen rechtsmisbruik op basis van woekerrente en -
kosten - Afbetalingstermijnen.

Vred. Mol-Geel (1ste kant.), 6 augustus 2021 (A.R. 20A1441/1)

1. Financieringscontract voertuig - Opzegging - Kwalificatie van de verbintenis - Hoofdelijke
medekredietnemer - Aanvraag betalingsfaciliteiten over meer dan 25 jaar - Weigering.
2. Beding van eigendomsvoorbehoud - Voertuig onvindbaar - Verkocht door niet-contracterende verweerster
in gedwongen tussenkomst - Onbekende koper - Contractbreuk - Quasi-delictuele fout - Verzoek om
teruggave onder straffe van een dwangsom - Neen - Schade door verlies van de waarde van de opbrengst
van de verkoop - Veroordeling tot schadevergoeding - Betalingsfaciliteiten - Kennelijke kwade trouw -
Weigering.

Vred. Aalst, 13 juli 2021 (A.R. 21A301/2)

Lening op afbetaling - Hoofdelijke medeschuldenaars - Akte overdracht van schuldvorderingen - Krediet
opgezegd - Uitdrukkelijk ontbindend beding - Geldigheid van de opzegging - Solvabiliteitsanalyse - Geen
rechtsmisbruik - Naleving van de informatieplicht - Afbetalingstermijnen.

Vred. Antwerpen (3de kant.), 1 juli 2021 (A.R. 21A4091/3)

Lening op afbetaling - Krediet opgezegd - Wet Santkin - Artikel VII.106 WER - Onrechtmatig strafbeding -
Vermindering op basis van artikel I.8, 22° WER.

Vred. Zandhoven, 22 juni 2021 (A.R. 21A5)

Lening op afbetaling - Beding van eigendomsvoorbehoud - Krediet opgezegd - Voertuig teruggenomen en
verkocht door de schuldeiser - Verzoek om toestemming om het contract voort te zetten en het voertuig terug
te geven - Echtscheiding en COVID-19 - Geen overmacht - Imprevisieleer - Nieuw Burgerlijk Wetboek niet
van toepassing in dit geval - Geen rechtsmisbruik - Verzoek om teruggave van het voertuig onmogelijk -
Afbetalingstermijnen.

Ontdek JuriObs ! 

U vindt er :

drie thema’s : het consumentenkrediet, het hypothecaire krediet en de collectieve schuldenregeling ;
de vigerende wetgeving via de officiële websites van onze wetgevende instanties ;
de recente en oudere rechtspraak, die werd geselecteerd en geanonimiseerd helemaal volgens de
AVG-normen en die in pdf-formaat kan worden gedownload ;
analyses en commentaar van de hand van de juristen van het Observatorium, door
praktijkbeoefenaars, universiteitsdocenten, advocaten, schuldbemiddelaars en magistraten, die in pdf-
formaat kunnen worden gedownload ;
modellen van verzoekschriften in collectieve schuldenregeling, beschikbaar in een toegankelijk
formaat.

Met een geavanceerde zoekmotor en aanklikbare trefwoorden kunt u uw zoekopdracht aansturen om ze
efficiënter, sneller en vlotter te maken.
  
Meerdere keren per jaar ontvangt u een newsletter met daarin belangrijke nieuwigheden, nieuwe
commentaar en recente rechtspraak.
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Wacht niet om “JuriObs” te verkennen, een nieuwe en onmisbare tool voor uw dagelijkse beroepspraktijk.

Observatorium voor Krediet en Schulenlast. Château de Cartier, Place du Perron, 38, 6030 Marchienne-au-Pont
Tel : 071/33.12.59 - Fax : 071/32.25.00 

Algemeen email : info@observatoire-credit.be - Website : http://www.observatoire-credit.be 
Ondernemingsnr. : 0452.320.403 - RPR Hainaut (afd.Charleroi) - IBAN : BE91 0682 4452 2576 
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