
 

Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,  

(BS 12 april 2010)  

Art. 53  

§ 1  

De consument beschikt over een termijn van minstens 14 kalenderdagen om de overeenkomst op 

afstand met betrekking tot een financiële dienst te herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder 

betaling van een boete en zonder opgave van enige reden. 

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in:  

– hetzij op de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 

– hetzij op de dag waarop de consument de in artikel 52, § 1 of § 2, bedoelde 

contractsvoorwaarden en informatie ontvangt, indien deze dag valt na die welke is bedoeld in het 

eerste streepje. 

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger 

beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. 

§ 2  

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:  

1° financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt 

waarop de aanbieder geen vat heeft, en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.  

Dit geldt onder meer voor diensten in verband met:  

– wisselverrichtingen, 

– geldmarktinstrumenten, 

– effecten, 

– rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, 

– financiële termijncontracten (“futures”), met inbegrip van gelijkwaardige instrumenten die 

aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, 

– rentetermijncontracten (“FRA's”), 

– rente- of valutaswaps en swaps betreffende aan aandelen of een aandelenindex gekoppelde 

cashflows (“equity swaps”), 

– opties ter verkrijging of vervreemding van in dit punt bedoelde instrumenten, met inbegrip van 

gelijkwaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, inzonderheid 

valuta- en renteopties; 

2° overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door beide partijen volledig 

zijn uitgevoerd voordat de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt; 



3° de hypothecaire kredietovereenkomsten onderworpen aan de  wet van 4 augustus 1992  op het 

hypothecair krediet. 

§ 3  

Indien aan een overeenkomst op afstand voor een bepaalde financiële dienst een andere 

overeenkomst is gehecht betreffende financiële diensten die worden geleverd door een aanbieder 

of door een derde op grond van een overeenkomst tussen de derde en de onderneming, wordt die 

bijkomende overeenkomst zonder boete ontbonden indien de consument zijn herroepingsrecht 

bedoeld in § 1 uitoefent. 

      

  

 


