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Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop
van en de garanties voor consumptiegoederen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 7 van het Burgerlijk

Wetboek dient te worden aangepast aan richtlijn nr. 99/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 mei 1999
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen (PbEG L 171);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In lid 3 vervallen de woorden «een registergoed of».

2. Na lid 3 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden

gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden
geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 1639 van Boek 7A, dan
wordt de overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt
indien de overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een aanbesteder, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De
bepalingen van deze titel en de artikelen 1640 tot en met 1651 van Boek
7A zijn naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen
van deze titel van toepassing.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
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1. In lid 1 vervallen de woorden «, behoudens bij een standaardregeling
als bedoeld in artikel 214 van Boek 6».

2. Na lid 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De toepasselijkheid op de consumentenkoop van een recht dat de

door de richtlijn nr. 99/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PbEG L 171)
voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden
dat de koper de bescherming verliest die hem krachtens deze richtlijn
wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de
lidstaat van de Europese Unie of de andere staat die partij is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft.

C

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

1. Indien in geval van een consumentenkoop in een garantie door de
verkoper of de producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd, bij het
ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen worden
toegekend, dan kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere
rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

2. In een garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
vermeld welke in lid 1 bedoelde rechten of vorderingen een koper worden
toegekend en moet worden vermeld dat deze een koper toekomen
onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts
moeten in een garantie de naam en het adres worden vermeld van de
verkoper of de producent van wie de garantie afkomstig is, alsmede de
duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

3. De in lid 2 bedoelde gegevens moeten de koper op zijn verlangen
worden verstrekt. Dit geschiedt schriftelijk of op een andere ter
beschikking van de koper staande en voor hem toegankelijke duurzame
gegevensdrager.

4. De aan de koper door de verkoper of de producent in een garantie-
bewijs toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de
zaak niet de eigenschappen bezit die in een reclame door deze verkoper of
producent zijn toegezegd.

5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. garantie: een in een garantiebewijs of reclame gedane toezegging als

bedoeld in lid 1;
b. producent: de fabrikant van de zaak, degene die de zaak in de

Europese Economische Ruimte invoert, alsmede een ieder die zich als
producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderschei-
dingsteken op de zaak aan te brengen.

D

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste zin van lid 2 komt te luiden: Een zaak beantwoordt niet aan
de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de
mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de
eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht
verwachten.

Staatsblad 2003 110 2



2. Onder vernummering van lid 5 tot lid 6, wordt een nieuw lid 5
ingevoegd, luidende:

5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de
overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan
de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst
beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van
grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze
gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.

E

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

1. Bij de beoordeling van de vraag of een op grond van een
consumentenkoop afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt,
gelden mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper
van die zaak, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
omtrent de zaak zijn openbaar gemaakt, als mededelingen van de
verkoper, behoudens voor zover deze een bepaalde mededeling kende
noch behoorde te kennen of deze mededeling uiterlijk ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst op een voor de koper duidelijke wijze is
herroepen, dan wel de koop niet door deze mededeling beïnvloed kan zijn.

2. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering
niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het
overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering
openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich
daartegen verzet.

3. Indien in geval van een consumentenkoop de verkoper verplicht is
zorg te dragen voor de installatie van de zaak en deze installatie ondeug-
delijk is uitgevoerd, wordt dit gelijkgesteld aan een gebrek aan overeen-
stemming van de zaak aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien de
installatie door de koper ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan
de montagevoorschriften die met de levering van de zaak aan de koper
zijn verstrekt.

F

Aan artikel 19 lid 2 wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Bij
een consumentenkoop kan de koper zich er echter wel op beroepen dat de
zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

G

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. Lid 2 komt te luiden:
2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen

kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.

2. Onder vernummering van lid 3 tot lid 6, worden drie nieuwe leden
ingevoegd, luidende:

3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en
op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien,
binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper,
zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

4. Bij een consumentenkoop komt de koper in afwijking van lid 1
slechts dan geen herstel of vervanging van de afgeleverde zaak toe indien

Staatsblad 2003 110 3



herstel of vervanging onmogelijk is of van de verkoper niet gevergd kan
worden.

5. Herstel of vervanging kan bij een consumentenkoop van de verkoper
niet gevergd worden indien de kosten daarvan in geen verhouding staan
tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering
die de koper toekomt, gelet op de waarde van de zaak indien zij aan de
overeenkomst zou beantwoorden, de mate van afwijking van het
overeengekomene en de vraag of de uitoefening van een ander recht of
een andere vordering geen ernstige overlast voor de koper veroorzaakt.

H

Artikel 22 komt te luiden:

Artikel 22

1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij
een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:

a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeen-
gekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt;

b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking
van het overeengekomene.

2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en
vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen
worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als
bedoeld in artikel 21 lid 3.

3. Voorzover daarvan in deze afdeling niet is afgeweken zijn op de in lid
1 onder b bedoelde bevoegdheid de bepalingen van afdeling 5 van titel 5
van Boek 6 omtrent ontbinding van een overeenkomst van overeenkom-
stige toepassing.

4. De rechten en bevoegdheden genoemd in lid 1 en de artikelen 20 en
21 komen de koper toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

I

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van lid 1 wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij een
consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de
ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van
twee maanden na de ontdekking tijdig is.

2. In de tweede zin van lid 2 vervallen de woorden «door gedeeltelijke
ontbinding van de koop».

J

Artikel 25 lid 2 komt te luiden:
2. Van lid 1 kan niet ten nadele van de verkoper worden afgeweken.

ARTIKEL II

Indien dit voorstel van wet, alsmede het bij koninklijke boodschap van
16 april 1993 ingediende voorstel van wet tot Aanvulling van titel 7.1
(Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake
de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel
7.12 (Aanneming van werk) (23 095) tot wet zijn verheven en in werking
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zijn getreden, komt lid 4 van artikel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek te luiden:

4. Indien de te leveren roerende zaak nog tot stand moet worden
gebracht en de overeenkomst krachtens welke deze zaak moet worden
geleverd voldoet aan de omschrijving van artikel 7.12.1, dan wordt de
overeenkomst mede als een consumentenkoop aangemerkt indien de
overeenkomst wordt gesloten door een aannemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een opdrachtgever, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De
bepalingen van deze titel en die van afdeling 1 van titel 12 zijn naast elkaar
van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van deze titel van
toepassing.

ARTIKEL III

Na lid 4 van artikel 196 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek2

worden twee leden toegevoegd, luidende:
5. Artikel 6a van Boek 7 is niet van toepassing in geval van een

consumentenkoop die vóór het in werking treden van de wet is gesloten.
6. In afwijking van artikel 79 kan een beding op grond van strijd met

artikel 25 lid 2 van Boek 7 worden vernietigd nadat een jaar na het tijdstip
van het in werking treden van de wet is verstreken; deze vernietiging heeft
evenwel geen werking ten aanzien van zaken die vóór het verstrijken van
deze termijn aan de verkoper zijn geleverd.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 6 maart 2003
Beatrix

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste maart 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2000/2001, 2001/2002, 27 809.
Handelingen II 2001/2002, blz. 4751.
Kamerstukken I 2001/2002, 27 809 (323, 323a,
323b); 2002/2003, 27 809 (32, 32a, 32b).
Handelingen I 2002/2003, zie vergadering d.d.
4 maart 2003.

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van
21 november 2002, Stb. 588.
2 Stb. 1991, 601, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 31 oktober 2002, Stb. 542.
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