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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

1. Voorwoord van de voorzitter
Met ingang van 1 januari 2018 werd de Raad voor het Verbruik geïntegreerd in de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Binnen de CRB wordt de Raad voor het Verbruik de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik (BRC Verbruik). Middels de integratie van de
Raad voor het Verbruik in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wenst de wetgever op het
vlak van de adviesverlening schaalvoordelen te realiseren.
Het zal niemand verwonderen dat in 2017 de integratie van de Raad voor het Verbruik in de
CRB veel aandacht heeft genoten. Centraal stond de vraag hoe een integratie vlot kon verlopen, de eigenheid van de Raad voor het Verbruik kon worden behouden en de integratie in de
CRB een meerwaarde kan betekenen. Constructieve (bilaterale) gesprekken hebben ervoor
gezorgd dat, bij de start van de BRC Verbruik, een nieuw huishoudelijk reglement was uitgewerkt dat de BRC Verbruik moet toelaten vlot te functioneren, voordeel te halen uit de integratie binnen de CRB en de eigenheid van de Raad/BRC Verbruik te behouden. Als voorzitter
van de Raad voor het Verbruik (heden de BRC Verbruik) wens ik vooreerst de FOD Economie
te danken voor de jarenlange ondersteuning. Daarnaast wil ik eenieder die zich heeft ingezet
voor deze integratie, dit zowel binnen de Raad voor het Verbruik als binnen de CRB en op het
kabinet van de minister, van harte te danken voor de samenwerking, die het mogelijk heeft
gemaakt om de overgang vlot te laten verlopen en in een klimaat van vertrouwen onze werkzaamheden verder te zetten.
De opdracht van de BRC Verbruik werd door de integratie niet gewijzigd. Dit betekent dat het
verstrekken van advies in materies die de consumptie betreffen de kern van de opdracht
blijft. In 2017 werden binnen de Raad voor het Verbruik 19 adviezen afgeleverd. Deze adviezen hebben betrekking op de meest diverse onderwerpen en betroffen onder meer de garantie voor consumptiegoederen, de vergoedingen bij laattijdige betaling van facturen, de sperperiode, het KB betreffende de prijzen van goederen en diensten en de bestelbon, de afschaffing van het risicolabel bij de commercialisering van financiële instrumenten, het ondernemingsbegrip, het KB betreffende cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie, het federaal reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen, het gebruik van biociden….
In de Raad wordt steeds gestreefd naar unanieme adviezen, adviezen waarin consumentenorganisaties en professionele organisaties eensgezinde standpunten innemen. Verwezen kan
op dit punt bijvoorbeeld worden naar het advies nr. 511, waarin de Raad advies verstrekte
omtrent het voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht. De
Raad bekritiseerde het gebrek aan uniformiteit in het nieuwe ondernemingsbegrip en argumenteerde waarom de voorgestelde definitie van het begrip onderneming voor de toepassing
van onder meer Boek VI van het Wetboek economisch recht niet voldeed. Voorgesteld werd
om bij de invulling van het begrip ‘onderneming’ zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de definities die de Europese wetgever in het consumentenrecht hanteert.
Een aantal andere adviesaanvragen hebben daarentegen niet tot de verhoopte unanimiteit
geleid, dit omdat de belangen van ondernemingen en consumenten op dit punt bijzonder
groot en tegengesteld zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval voor het advies nr. 504 betreffende
de afschaffing van de sper- en soldenperiode en het advies nr. 505 betreffende de garantie
voor consumptiegoederen. Ook wat de problematiek van de herinneringskosten in geval van
laattijdige betalingen betreft, kon uiteindelijk geen eensgezindheid worden bereikt, dit on-
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danks de zeer grote inspanningen die op dit punt binnen de subcommissie handelspraktijken
werden geleverd. Verschillende pistes werden bewandeld, zoals de invoering van plafonds
voor nalatigheidsinteresten en forfaitaire schadevergoeding en vereenvoudigde invorderingsprocedures van facturen, maar uiteindelijk bleek het niet mogelijk een compromis te
vinden. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat de minister heel wat inspiratie zal kunnen vinden in deze adviezen omtrent deze voor ondernemingen en consumenten bijzonder belangrijke materies.
Het jaar 2018 brengt ongetwijfeld weer een aantal nieuwe uitdagingen. Zo werkt de BRC Verbruik ondertussen aan een advies met betrekking tot het gebruik van gedragscodes, waarin
meteen ook een aantal bestaande gedragscodes worden geëvalueerd. Ook een aantal vragen
rond de digitalisering staan op het programma. Ik heb er alle vertrouwen in dat de BRC Verbruik ook in 2018 een belangrijke meerwaarde zal hebben in materies die de bescherming
van de verbruiker betreffen.
Reinhard Steennot
Voorzitter Raad voor het Verbruik (BRC Verbruik)
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"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

2. De Raad voor het Verbruik: plaats voor dialoog en
overleg tussen consumenten en professionelen
2.1. De Raad voor het Verbruik en de raadpleging
De Raad voor het Verbruik heeft als belangrijkste opdracht adviezen uitbrengen over consumptie en bescherming van de consument. Dit gebeurt op verzoek van zijn voogdijminister
maar ook van andere ministers en zelfs van het parlement. Hij kan ook adviezen op eigen initiatief uitbrengen.
Dit federale adviesorgaan werd opgericht bij koninklijk besluit van 20 februari 1964 en staat
onder de voogdij van de Federale Overheidsdienst Economie. Zijn secretariaat wordt waargenomen door de ambtenaren van de Algemene Directie Economische reglementering van de
FOD Economie.
De Raad voor het Verbruik is een paritair raadgevend orgaan: hij is samengesteld uit 13 representatieve leden van de consumentenorganisaties en uit 13 representatieve leden van de
beroepsverenigingen die de productie, de distributie, de middenstand en de landbouw vertegenwoordigen.
De Raad is bevoegd voor alles wat met consumentenbescherming te maken heeft. Bepaalde
wetten schrijven voor dat de Raad voor het Verbruik moet worden geraadpleegd alvorens uitvoeringsbesluiten te nemen, met name het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht, de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen. Als de raadpleging verplichtend is, maakt zij een vormvereiste op straffe van nietigheid uit.
Door zijn samenstelling is de Raad een bevoorrechte plaats voor dialoog en overleg waar
consumentenvertegenwoordigers en professionele vertegenwoordigers informatie uitwisselen, standpunten kenbaar maken en compromissen vinden. Het is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning. De adviezen van de Raad zijn weliswaar niet bindend
voor de overheid maar worden meer opgevolgd naarmate ze unaniem zijn.

2.2. De Raad voor het Verbruik en de coregulering
Sedert decennia is de Raad voor het Verbruik een echte plaats geworden waar ondernemingen en consumenten betrokken worden bij de marktregulering. Bovenop zijn adviesbevoegdheid in strikte zin, neemt de Raad voor het Verbruik ook deel aan de coregulering van de
markt door de uitwerking van gedragscodes die bijdragen tot de bescherming van de consument, o.a. op het vlak van publiciteit. Coregulering kan een efficiënt middel aanvullend op
reglementering zijn.

2.3. De organisatie van de werkzaamheden van de Raad voor
het Verbruik
Een dagelijks bestuur organiseert de werkzaamheden van de Raad. Het is samengesteld uit
de voorzitter, twee ondervoorzitters en tien bijzitters.
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Het dagelijks bestuur bereidt de zaken voor die aan de Raad moeten worden voorgelegd,
plant de werkzaamheden die in de commissie worden uitgevoerd en ziet toe op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Verschillende permanente commissies (handelspraktijken, financiële diensten, interne
markt, milieu, …) moeten de zaken onderzoeken naargelang de te behandelen onderwerpen
en moeten een ontwerp van advies voorbereiden dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
de plenaire vergadering, die als enige bevoegd is om adviezen uit te brengen. Er kunnen deskundigen op de werkzaamheden worden uitgenodigd. In geval van urgentie, kan het dagelijks
bestuur ertoe gebracht worden hetzij om voorlopige adviezen uit te brengen, die later in de
plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd, hetzij om een advies met spoed te laten
aannemen via schriftelijke procedure.
De adviezen van de Raad zijn ofwel unaniem, en dan geven ze de bekomen consensus weer,
ofwel afwijkend, en dan omvatten ze de standpunten van alle betrokken partijen. Ze worden
voorbereid in commissie door een coverslaggever “consumenten” (over het algemeen een
expert van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties – BV-OECO) en door een coverslaggever “professioneel”.

2.4. De adviezen van de Raad voor het Verbruik
8

Sinds zijn oprichting heeft de Raad voor het Verbruik 521 adviezen uitgebracht over alle aspecten van het verbruik. Hij heeft een niet te verwaarlozen rol gespeeld bij de uitwerking en
de modernisering van de grote wetgevingen inzake consumentenbescherming (handelspraktijken, consumentenkrediet, veiligheid van producten, ...).
De Raad heeft 19 adviezen uitgebracht in 2017.
U vindt de adviezen die de Raad voor het Verbruik sinds zijn oprichting uitgebracht heeft op
de website van de FOD Economie :
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/commissies-enraden/raad-voor-het-verbruik/adviezen-uitgebracht-door-de

2.5. Integratie van de Raad voor het Verbruik in de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven
Bij koninklijk besluit van 13 december 2017 1 werd de Raad voor het Verbruik op 1 januari
2018 in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geïntegreerd.
De nieuwe bijzondere raadgevende commissie “Verbruik” neemt de opdrachten van de Raad
voor het Verbruik over.

1 Koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Verbruik" binnen
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en
milieureclame.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

3. De adviezen van de Raad voor het Verbruik in 2017
3.1. De 19 adviezen die de Raad uitgebracht heeft in 2017
RVV 503: Advies betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling (26 januari 2017)
RVV 504: Advies over de wetgeving inzake de perioden van de solden en de sperperiode (26
januari 2017)
RVV 505: Advies over de garantie voor consumptiegoederen (7 maart 2017)
RVV 506: Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
(7april 2017)
RVV 507: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het programma 20182022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (11 mei 2017)
RVV 508: Advies betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling van facturen (11
mei 2017)
RVV 509: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Verbruik” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en
tot opheffing van de Commissie voor Milieuetikettering en milieureclame (5 juli 2017)
RVV 510: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie (5
juli 2017)
RVV 511: Advies over een voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht (5 juli 2017)
RVV 512: Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (4 oktober 2017)
RVV 513: Advies over een voorontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de
werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht (4 oktober
2017)
RVV 514: Advies over een ontwerp van reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) tot opheffing van het reglement betreffende de technische vereisten van
het risicolabel (4 oktober 2017)
RVV 515: Advies over de herziening van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de
prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon (23 november 2017)
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RVV 516: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal
herbiciden voor niet-professioneel gebruik (3 november 2017)
RVV 517: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal
herbiciden voor niet-professioneel gebruik (7 december 2017)
RVV 518: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de
kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming (7 december 2017)
RVV 519: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de
kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines (7 december 2017)
RVV 520: Advies inzake etikettering van schoenen (7 december 2017)
RVV 521: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (7 december 2017)
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3.2. Samenvattingen van de adviezen van de Raad van 2017
RVV 503: Advies betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling (26 januari 2017)
De Raad voor Verbruik werd op 20 september 2016 door de minister van Economie en Consumenten verzocht een advies uit te brengen over de problematiek van herinneringskosten,
kosten van ingebrekestelling en nalatigheidsinteresten bij laattijdige betaling van de facturen.
De Raad beschrijft in dit eerste advies de verschillende problemen met betrekking tot deze
extra kosten en met betrekking tot de mogelijkheid van invordering van deze kosten.
De Raad wenst verder te beraadslagen over concrete oplossingen en zal hierbij onder meer
de volgende pistes onderzoeken:
•
•

maximale vergoedingen in geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling;
noodzaak voor het inrichten van een procedure voor vereenvoudigde invordering.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

RVV 504: Advies over de wetgeving inzake de perioden van de solden en de sperperiode (26
januari 2017)
Per brief van 9 november 2016 heeft de minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's
het advies gevraagd aan de Raad voor Verbruik over bepaalde aspecten van de wetgeving inzake de periode van de solden en de hieraan verbonden sperperiode.
De Raad kon geen eensgezind antwoord formuleren op deze vragen.

Over de eventuele verschuiving van de soldenperiode naar respectievelijk februari en augustus
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van
de productie en de distributie zijn geen voorstander van een verschuiving van de soldenperiode.
De vertegenwoordigers van de middenstand geven aan dat een meerderheid van modehandelaars wel voorstander is van een verschuiving, maar dat er binnen de bredere groep
van alle handelaars uiteenlopende standpunten bestaan. Daarom verzoeken zij de federale
overheid om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de mogelijke gevolgen van een verschuiving van de soldenperiodes. Er dient meer bepaald een analyse gemaakt te worden van
de grensoverschrijdende concurrentie in het kader van e-commerce.

Over de afschaffing van de sperperiode
De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand zijn geen
voorstander van een afschaffing van het verbod om prijsverminderingen aan te kondigen tijdens de sperperiode. Zij geven wel aan dat er nood is aan een oplossing voor de juridische
onzekerheid die ter zake speelt en die ertoe leidt dat de instanties die de controle en de
handhaving van de sperperiode dienen te verzekeren, in de praktijk (bijna) niet optreden tegen inbreuken op dit verbod.
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn wel vragende partij om de
sperperiode af te schaffen. Zij wijzen erop dat vandaag de dag al tal van kortingen worden
gegeven tijdens de sperperiode (hoeveelheidskortingen, gezamenlijk aanbod).
RVV 505: Advies over de garantie voor consumptiegoederen (7 maart 2017)
De Raad voor Verbruik werd op 17 januari 2017 door de minister van Economie en Consumenten verzocht een advies uit te brengen over de problematiek van de garantie van de consumptiegoederen.
Eerst en vooral werd de opportuniteit om wetgevend op te treden, nu de richtlijn consumentenkoop wordt herzien, besproken. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties vinden het opportuun om nu reeds op te treden wegens de verschillende problemen die
zich in de praktijk stellen.
De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand wensen momenteel geen wetgevend optreden, en wijzen hierbij onder meer op de belofte van de rege-
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ring om gold plating te vermijden. De Raad is wel van mening dat deze discussie nuttig is in
het kader van het vaststellen van het Belgisch standpunt bij de Europese onderhandelingen.
Er werden verschillende elementen onderzocht:
•

•
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•

•

met betrekking tot de verlenging van de termijn waarin de omkering van de bewijslast geldt en die nu beperkt is tot 6 maanden: de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn voorstander van deze maatregel. Immers, het is voor de
consument in de praktijk vaak onmogelijk om aan te tonen dat een gebrek aan overeenstemming al aanwezig was op het moment van de levering. Hiervoor ontberen ze
technische kennis en expertise. De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand benadrukken daarentegen dat de omkering van de bewijslast een belangrijke uitzondering is van het gemene recht en een zware last is om
te dragen voor de verkoper. De vertegenwoordigers van de middenstand zouden
deze 6-maandentermijn zelfs het liefst tot 3 maand verkort zien.
het voorzien in de mogelijkheid om voor specifieke goederen een wettelijke garantietermijn van meer dan twee jaar vast te leggen: de vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand zijn geen voorstander van deze maatregel.
Ze wijzen erop dat er vandaag bovendien al een langere waarborg is op basis van artikel 1641 e.v. B.W. (verborgen gebreken). Een optimalisatie van de levensduur moet
niet via garantiewetgeving geregeld worden. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties wijzen er daarentegen op dat de verwachtingen die een consument heeft in verband met de conformiteit van een product kunnen verschillen
naargelang de aard van het product en dat een aanpassing van de garantieregeling in
bepaalde gevallen dan ook gerechtvaardigd kan zijn.
de mogelijkheid voor de consument om zich rechtstreeks te richten tot de fabrikant:
de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties menen dat de verkoper
het eerste aanspreekpunt moet blijven voor de consument. Indien de verkoper in faling is, moet de consument wel over een bij de wet geregeld verhaalsrecht beschikken ten opzichte van de fabrikant of invoerder. De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand merken op dat de consument zich vandaag al, op basis van het gemene recht met betrekking tot de verborgen gebreken
samen gelezen met artikel 1615 B.W., rechtstreeks tot de fabrikant richten.
het verzekeren van meer duidelijkheid omtrent de voorwaarden van de commerciële
garantie: de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties merken op dat
er vandaag in de praktijk niet altijd voldoende duidelijk naar de consument gecommuniceerd wordt. De verkopers vermelden bijvoorbeeld zelden wat de exacte extra
bescherming is die de commerciële garantie biedt ten opzicht van de wettelijke garantie, noch wat de verhouding is tussen de commerciële en de wettelijke garantie.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

De vertegenwoordigers van de productie en de distributie zijn van oordeel dat de bestaande wetgeving de verkopers reeds een aantal zeer precieze verplichtingen oplegt en vragen zich af welke verplichtingen de minister hier concreet aan wenst toe te voegen.
•

Het verbod op elke handeling of contractuele bepaling die het wettelijk verhaalrecht
bemoeilijkt of beperkt: de vertegenwoordigers van de middenstand merken op dat
het in de praktijk, ondanks artikel 1649sexies B.W., zeer moeilijk is voor de verkoper
om de terugbetaling van de garantie bij de fabrikant of de invoerder te verkrijgen. Ze
vragen dat de bepaling van artikel 1649sexies dan ook verder wordt versterkt. Een
andere maatregel die de positie van de verkoper zou kunnen versterken, is het voorzien van een wettelijke regel over de terbeschikkingstelling door de fabrikant van
wisselstukken.

Ook de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties kunnen deze voorstellen
ondersteunen. De vertegenwoordigers van de productie wensen eerst een evaluatie van de
concrete toepassing van artikel 1649sexies B.W.
RVV 506: Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
(7 april 2017)
Het voorliggende voorontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 8 mei
2014 te wijzigen, enerzijds om tegemoet te komen aan een aantal bekommernissen wat betreft de verplichting tot driemaandelijkse rapportering van elk gebruik en de moeilijkheid die
de gebruikers ondervinden om de biociden van het gesloten circuit te identificeren. Anderzijds worden twee soorten technische wijzigingen doorgevoerd, meer bepaald een wijziging
van de verplichting inzake het overmaken van documenten per post en originele handtekeningen teneinde het volledige proces te digitaliseren, en bepaalde technische verbeteringen
zoals verduidelijkingen en het schrappen van taalfouten.
De Raad staat positief tegenover de in het voorontwerp van koninklijk besluit voorgestelde
wijzigingen, aangezien zij vooral administratieve vereenvoudigingen behelzen waar geen fundamentele vermindering van het niveau van bescherming voor de gezondheid van mens en
dier en het leefmilieu tegenover staat. Bovendien kan het voorliggend voorontwerp volgens
de Raad een bijkomend gunstig effect hebben op de Belgische markt van de biociden, gezien
de rapporteringsverplichting voor gebruikers van biociden uit het gesloten circuit omslachtiger was dan in sommige buurlanden en deze gebruikers daardoor soms beroep deden op
leveranciers uit het parallel circuit.
RVV 507: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het programma 20182022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (11 mei 2017)
De Raad werd verzocht om een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit
betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (“FRPP”). Het nationaal actieplan beoogt de risico’s en de effecten van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de menselijke gezondheid en het milieu te
verminderen.
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De Raad heeft het ontwerp van programma 2018-2022 van het FRPP positief ontvangen,
maar betreurt dat er zo goed als geen overzicht is gemaakt van de effecten van het vorige
programma. Er is evenmin een impactanalyse beschikbaar, niet voor het programma dat
wordt voorbereid, noch voor de vorige versie, terwijl toch een reeks initiatieven werd genomen om de risico’s verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
Verder stelt de Raad vast dat er vooruitgang is geboekt inzake coördinatie tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus, toch vraagt zij evenwel om nog harder te werken aan de
concrete integratie van de verschillende maatregelen. Op dit vlak beklemtoont de Raad de
coördinerende rol die de Taskforce van het NAPAN moet spelen. De Raad vraagt ook om op
de hoogte te worden gehouden van het gevolg dat zal worden gegeven aan de verschillende
raadplegingen betreffende het FRPP.
Daarnaast worden er een hele reeks specifieke opmerkingen geformuleerd.
De Raad merkt verder ook op dat een aantal elementen in het programma van het FRPP
ontbreken. Bovendien meldt de Raad dat de Nederlandse versie van de tekst niet overal
overeenstemt met de Franse versie.
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Tot slot vraagt de Raad dat aanvullende studies worden uitgevoerd, onder andere over de
risico’s verbonden aan namaakproducten en de illegale (online)verkoop van gewasbeschermingsmiddelen.
RVV 508: Advies betreffende de problematiek van de herinneringskosten, de kosten van ingebrekestelling en de nalatigheidsinteresten in geval van laattijdige betaling van facturen (11
mei 2017)
De Raad voor het Verbruik werd op 20 september 2016 door de minister van Economie en
Consumenten verzocht om een advies uit te brengen betreffende de problematiek van de bijkomende kosten die de consument moet betalen in geval van laattijdige betaling van facturen.
De Raad gaf reeds op 26 januari 2017 een eerste advies naar aanleiding van dit verzoek van
de minister. Dit advies vat de moeilijkheden samen die ondervonden worden in het kader van
de invordering van B2C-facturen.
De Raad gaf verder aan te willen beraadslagen over concrete oplossingen voor de problematiek. Meer bepaald werd gedacht aan de volgende elementen:
•
•

de plafonnering van verwijlinteresten en schadebedingen;
de invoering van een snellere en goedkopere procedure voor de invordering van onbetwiste B2C-facturen.

De Raad kwam meermaals samen teneinde een unaniem advies uit te brengen. Er werden
meerdere pogingen ondernomen om een compromis te bereiken in de standpunten van de
verschillende partijen.
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Nadat de inhoudelijke voorstellen uitvoerig werden besproken, werd evenwel geen eensgezind antwoord geformuleerd op deze vragen.

Omtrent de verwijlinteresten en schadebedingen
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn vragende partij voor een
plafonnering van de schadebedingen en interesten die voortvloeien uit laattijdige betalingen.
De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand zijn geen
voorstander van de concrete uitwerking van het voorstel. Bovendien moet het onder andere
nog steeds mogelijk zijn voor ondernemingen om een vergoeding te eisen voor bewezen bijkomende schade.

Omtrent de B2C-procedure voor de invordering van onbetwiste facturen
De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand zijn vragende
partij om de huidige B2B-procedure voor de invordering van onbetwiste facturen uit te breiden naar de B2C- relatie.
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties kunnen niet akkoord gaan met
deze uitbreiding zonder bijkomende waarborgen voor de consument. Het voorstel van deze
vertegenwoordigers is om de summiere rechtspleging om betaling te bevelen te vereenvoudigen.

Omtrent de gerechtsdeurwaarders en de advocaten
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties vragen om de gerechtsdeurwaarders en de advocaten aan de controle van de FOD Economie te onderwerpen wanneer zij
overgaan tot de minnelijke invordering van schulden van de consument.
RVV 509: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Verbruik” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en
tot opheffing van de Commissie voor Milieuetikettering en milieureclame (5 juli 2017)
De Raad voor het Verbruik werd op 9 juni 2017 door de minister van Werk, Economie en
Consumenten verzocht om een advies uit te brengen over het ontwerpbesluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “verbruik” binnen de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame.
De Raad verwijst naar zijn advies van 5 juni 2014 en herhaalt dat hij positief staat tegenover
elk initiatief om het institutionele landschap doorzichtiger, daadkrachtiger en efficiënter te
maken. Een integratie in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kan een toegevoegde waarde betekenen. Evenwel rijzen nog heel wat vragen en zijn er nog onduidelijkheden. De Raad
meent dat een dergelijke integratie een grondig overleg met alle betrokken partijen vereist.
De Raad herhaalt eveneens zijn oproep om rekening te houden met de eigenheid van zijn
werking en samenstelling.
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Organisatie van de werken binnen de CRB
De Raad vraagt zich af op welke wijze de adviesaanvragen zullen worden verdeeld binnen de
CRB. De Raad vraagt dat de bijzondere raadgevende commissies en hun voorzitters in grote
mate zullen worden betrokken bij de verdeling van de adviesaanvragen. De Raad vraagt dan
ook dat artikel XIII.20 WER in die zin aangepast wordt.

De specifieke werking van de Raad voor het Verbruik
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de Raad bepaalt dat de Raad bestaat uit een dagelijks bestuur en uit commissies. Gelet op de mogelijkheid om een huishoudelijk reglement op de
stellen en gelet op het recht voor de bijzondere raadgevende commissies om hun bevoegdheden met de ruimste zelfstandigheid uit te oefenen, beklemtoont de Raad het belang van
het behoud van de reeds bestaande structuur.

Werkwijze voor het opstellen van een advies - rapporteurs
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De waarneming van het wetenschappelijk-technisch secretariaat door de FOD Economie ligt
niet in de lijn van de traditie in de Raad, waar de rapporteurs van de zijde van de consumentenorganisaties en van de zijde van de productie, distributie en middenstand de adviezen opstellen. De Raad ziet wel toegevoegde waarde in een administratieve ondersteuning door het
secretariaat van de CRB. De Raad staat evenwel wel open om te overleggen met het secretariaat van de CRB op welke manier deze laatste de rapporteurs van de verschillende vertegenwoordigers op een efficiënte manier kan ondersteunen.

Statuut van de BV-OECO
De BV-OECO (en vroeger het OIVO) heeft steeds als waarnemer de consumentenorganisaties
kunnen ondersteunen. De Raad meent dat het bijzondere statuut van de BV- OECO valt onder artikel XIII.15 WER en vraagt derhalve dat dergelijke praktijk behouden blijft.

Subcommissies
Het huidig huishoudelijk reglement van de Raad voor het Verbruik voorziet in de mogelijkheid
subcommissies op te richten. De Raad wenst dat deze mogelijkheid blijft bestaan. Met betrekking tot de Commissie voor de veiligheid, wijst de Raad erop dat het een eerder technische commissie betreft. Het zou in deze materies dan ook noodzakelijk zijn een subcommissie op te richten, waar de juiste experten kunnen uitgenodigd worden.

Quorumvereiste en schriftelijke procedure
De quorumvereisten zoals bepaald in Boek XIII WER stellen een praktisch probleem, vooral
voor werking van het dagelijks bestuur van de Raad, waar slechts een deel van de leden van
de Raad deel van uitmaakt. De Raad meent dat de huidige quorumvereiste in de wet de efficiënte werking van de Raad zou kunnen inperken. Voor wat betreft de schriftelijke procedure
die door de Raad kan worden toegepast, is het onduidelijk of het quorum bepaald in het WER
eveneens van toepassing is.
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Inwerkingtreding Koninklijk Besluit
Er is geen datum voor inwerkingtreding van het KB voorzien. De Raad vraagt erin te voorzien
dat dit KB slechts in werking zou kunnen treden nadat het nieuwe huishoudelijk reglement
van de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik, op basis van de in artikel XIII.10 WER
bedoelde procedure, wordt aangenomen.

Service level agreement tussen de FOD Economie en de CRB
De Raad wenst geconsulteerd te worden betreffende de dienstverleningsovereenkomst die
zou worden afgesloten tussen de FOD Economie en het secretariaat van de CRB.
RVV 510: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie
(5 juli 2017)
Per brief van 13 juni 2017 heeft de minister van Economie en Consumenten het advies gevraagd aan de Raad voor Verbruik over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 19 maart 2004 inzake cacao en chocoladeproducten voor menselijke
consumptie.
Het ontwerpbesluit heeft tot doel om (1) het KB conform de nieuwe Europese regels te maken, en (2) bepaalde fouten en onduidelijkheden in de tekst te verbeteren.
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties leggen er de nadruk op dat de
Belgische consument veel belang hecht aan de kwaliteit van de Belgische chocolade en van
andere producten op basis van cacao. Deze vertegenwoordigers merken dan ook op dat het
ontwerpbesluit ambitie mist. Daarnaast is er ook onduidelijkheid over de gevolgen van de
voorgestelde wijzigingen (verminderde informatie aan de consument).
De vertegenwoordigers van de distributie en de productie zijn voorstander van een getrouwe omzetting van de Europese richtlijn. Zij benadrukken dat de regering zich in haar regeerakkoord engageerde om niet aan gold plating te doen “tenzij een afwijking van het minimum dat de richtlijn vereist onze internationale concurrentiepositie kan verbeteren zonder
de omzettingsprocedure significant te verlengen”. Bovendien onderlijnen zij dat de minister
met het voorliggende koninklijk besluit tot doel had om de reglementering inzake cacao- en
chocoladeproducten (en levensmiddelen in het algemeen) te vereenvoudigen en te moderniseren.
RVV 511: Advies over een voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht (5 juli 2017)
De Raad voor het Verbruik werd op 22 juni 2017 door de minister van Justitie verzocht om
een advies uit te brengen over het voorontwerp van wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
Gelet op de korte termijn van twee weken waarbinnen de Raad voor het Verbruik verzocht
werd een advies te verlenen, beperkte de Raad zich tot een advies over het nieuwe ondernemingsbegrip en de impact ervan op het consumentenrecht, zoals gedefinieerd in boek VI.
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De Raad is voorstander van een daadwerkelijke uniformiteit van het ondernemingsbegrip.
Het benadrukt daarbij dat, meer specifiek voor de wetgeving inzake marktpraktijken, rekening gehouden moet worden met het begrip van onderneming (of handelaar, verkoper) uit het
Europese consumentenacquis. Voorts stelt de Raad vast dat in het voorontwerp de definitie
van het ondernemingsbegrip in boek VI beperkter is dan het begrip in boek I door de toevoeging van een materieel criterium, alsook dat het ondernemingsbegrip in boek VI van het
voorontwerp ruimer is dan het begrip in het huidige boek VI. Tevens meent de Raad dat de
beoogde uniformiteit niet wordt bereikt doordat nog steeds afwijkende definities worden gehanteerd in verschillende boeken van het WER.
Daarnaast wijst de Raad op het feit dat de woorden “en diensten” in de definitie van onderneming in de boeken VI, XV, XVI en XVII (titels 1 en 2) van het WER dienen geschrapt te worden (diensten zijn immers, net als goederen, een deelverzameling van producten).
Ten derde vraagt de Raad zich af waarom ondernemingsverenigingen wiens beroepsactiviteit niet “bestaat uit de verkoopbevordering, verkoop of levering van producten (of diensten)”
niet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de notie onderneming. Immers is
voor de toepassing van het marktpraktijkenrecht steeds een economische relatie vereist.
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Ten slotte vraagt de Raad om verduidelijking omtrent de gevolgen van de afschaffing van
boek XIV, meer bepaald voor wat betreft de toepassing van de titels van boek VI die tot op heden geen equivalent hebben in boek XIV.
RVV 512: Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (4 oktober 2017)
Met een schrijven van 17 juli 2017 heeft de minister van Economie en Consumenten de Raad
voor het Verbruik gevraagd om een advies uit te brengen over een voorontwerp van koninklijk
besluit (KB) tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Dit voorontwerp van KB geeft uitvoering aan de Europese PRIIPs verordening (“Packaged
Retail and Insurance Based Investment Products”), die begin 2018 in werking treedt en tot
doel heeft de transparantie van verpakte beleggings- en verzekeringsproducten te vergroten,
ter bescherming van de belegger.
Dit gebeurt door de invoering van het essentiële-informatiedocument met bevattelijke informatie over de aard, kosten en risico’s van het product. Het document moet tijdig aan retailbeleggers worden verstrekt, voordat deze door een overeenkomst of aanbod met betrekking tot
PRIIPs zijn gebonden.
Dit document heeft in de gehele Europese Unie een uniforme vorm en inhoud, waardoor belemmeringen in de interne markt voor financiële diensten en producten worden verminderd.
De uniformiteit van de essentiële-beleggersinformatie laat beleggers ook toe de verschillende producten die op de Europese markt beschikbaar zijn met elkaar te vergelijken.
Op basis van de PRIIPs verordening kunnen lidstaten eisen dat het essentiëleinformatiedocument moet worden verstrekt aan de toezichthouder (in België: de FSMA)
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voorafgaand aan de verstrekking ervan aan de klant. Dit betreft een kennisgevingsplicht
(geen voorafgaande goedkeuringsprocedure).
De Belgische regelgever heeft deze optie gelicht en bepaalt via een ontwerp van Koninklijk
Besluit (KB) de modaliteiten voor de voorafgaande kennisgevingsplicht aan de FSMA.
In dit kader is het belangrijk te vermelden dat het Belgisch Transversaal KB reeds in 2014
een verplichting bevatte voor financiële instellingen om een specifieke Belgische informatiefiche (inclusief risicolabel) op te stellen en over te maken aan de klant. Tot op heden werd
deze Belgische ficheplicht echter uitgesteld teneinde de inwerkingtreding van de Europese
PRIIPs verordening af te wachten.
Via dit ontwerp-KB wordt de Belgische ficheplicht en bijhorend risicolabel voor alle financiële
producten uit het Transversaal KB definitief opgeheven. De Belgische markt dient dus enkel
de PRIIPs verordening en de Europese ficheplicht te respecteren.
De Raad steunt het ontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot
voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de FSMA. Zij heeft
geen bijzondere opmerkingen te formuleren.
RVV 513: Advies over een voorontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de
werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het Wetboek van economisch recht (4 oktober
2017)
In een schrijven van 19 juli 2017 heeft de minister van Economie en Consumentenzaken de
Raad voor het Verbruik gevraagd om een advies uit te brengen over het voorontwerp van
Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2015 betreffende de
uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4 van
het Wetboek van economisch recht.
De vertegenwoordigers van de banksector steunen het voorontwerp van Koninklijk Besluit.
Zij hebben geen bijzondere opmerkingen te formuleren.
De vertegenwoordigers van de consumenten hebben volgende opmerkingen te formuleren:

Met betrekking tot de niet-uitvoerende bestuurders van bemiddelaars in hypothecair krediet
Voor wat betreft het beschikken over de vereiste beroepskennis, kan het onderscheid dat
door het voorontwerp van Koninklijk Besluit wordt gemaakt tussen bemiddelaars in sociale
hypothecaire kredieten en bemiddelaars in andere hypothecaire kredieten volgens de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties niet worden gerechtvaardigd. Immers is
beroepskennis essentieel om het professionalisme ten aanzien van kandidaatkredietnemers te waarborgen, ook wat sociale hypothecaire kredieten betreft. Tevens zijn de
overwegingen dat sociale kredietverlening reeds onderworpen is aan specifieke regionale
regelgeving en dat sociale huisvestingsmaatschappijen reeds het voorwerp uitmaken van een
specifieke erkenning, geen toereikende beweegredenen om de voorwaarde van vereiste beroepskennis uit te sluiten.

19

Met betrekking tot de buiten toepassing verklaring van boek VII wat betreft studiefinanciering
toegestaan door erkende onderwijsinstellingen
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties bemerken dat de Koning zijn
bevoegdheid overschrijdt door boek VII van het Wetboek van economisch recht geheel buiten
toepassing te verklaren, en niet slechts sommige artikelen, zoals bepaald in artikel VII.3, §4.
Bovendien merken zij op dat de Koning enkel kan bepalen dat sommige artikelen niet van
toepassing zijn op kredietovereenkomsten toegestaan door daartoe erkende instellingen. Het
voorontwerp van Koninklijk Besluit vermeldt ten onrechte kredieten verstrekt door onderwijsinstellingen als dusdanig erkend door de gemeenschap. Het voorontwerp is om die redenen strijdig met de wet.
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties achten het uitermate belangrijk
dat voldoende bescherming wordt geboden aan bepaalde bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld
jongvolwassenen). De buiten toepassing verklaring van boek VII ontneemt hen dan ook de
nodige bescherming.
Zij vragen tevens om de draagwijdte van het begrip “studiefinanciering” te preciseren.
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De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zien niet in waarom onderwijsinstellingen in de hoedanigheid van sociale kredietgevers niet aan de voorwaarden van boek
VII van het Wetboek van economisch recht zouden kunnen voldoen. Andere sociale kredietgevers kunnen er reeds wel aan voldoen.
RVV 514: Advies over een ontwerp van reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA) tot opheffing van het reglement betreffende de technische vereisten van
het risicolabel (4 oktober 2017)
De Raad voor het Verbruik ondersteunt het ontwerpreglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) tot opheffing van het reglement van 3 april 2014 betreffende de technische vereisten van het risicolabel.
Deze opheffing is immers het logisch gevolg van één van de aanpassingen voorgesteld door
de minister van Economie en Consumenten in het voorontwerp van koninklijk besluit tot verduidelijking van de verplichting tot voorafgaande verstrekking van het essentiëleinformatiedocument aan de FSMA, te weten de opheffing van de bepalingen betreffende het
risicolabel omvat in het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten (“transversaal” KB).
RVV 515: Advies over de herziening van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de
prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon (23 november 2017)
De Raad voor het Verbruik werd op 3 juli 2017 door de minister van Economie en Consumenten verzocht om een advies uit te brengen over de mogelijke herziening van het KB van 30
juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van de producten en diensten en de bestelbon.
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De Raad oordeelt dat verschillende bepalingen niet meer beantwoorden aan de huidige situatie en dus best kunnen aangepast worden. De belangrijkste bepalingen betreffen:
•

de prijsaanduiding van levensmiddelen:

De Raad vraagt een aanpassing van deze lijst. De Raad stelt dan ook voor dat de lijst wordt
geactualiseerd met een aantal toevoegingen (bv. perziken), en niet-limitatief wordt gemaakt
(bv. “groenten en fruit die gewoonlijk per stuk worden verkocht, zoals …”).;
De Raad vraagt dat maaltijdpakketten en fondue- en barbecueschotels eveneens een uitzondering vormen op de verplichte prijsaanduiding per meeteenheid.
•

de prijsaanduiding van de niet-levensmiddelen:

De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties vragen een aanpassing van deze
lijst. De consument moet op een eenvoudige wijze de prijs van bepaalde producten kunnen
vergelijken per meeteenheid. De huidige lijst wordt dan ook het beste aangevuld.
•

de prijsaanduiding in winkels kleiner dan 150m²:

De overgangstermijn hiertoe voorzien in de richtlijn is verlopen. De vertegenwoordigers van
de consumentenorganisaties vragen dan ook dat deze uitzondering wordt geschrapt. De
vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand vragen evenwel
om deze uitzondering van artikel 12bis toch te behouden. Het schrappen van deze uitzondering vraagt immers van deze ondernemingen een aanzienlijke inspanning die niet proportioneel is ten opzichte van het voordeel dat de consument eruit kan halen.
RVV 516: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal
herbiciden voor niet-professioneel gebruik (3 november 2017)
Bij brief van 2 augustus 2017 heeft de toenmalige minister van Landbouw, de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Raad voor het
Verbruik om advies verzocht over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik.
Dit ontwerp kadert binnen het volgende Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden en
heeft tot doel het op de markt brengen en het gebruiken van sommige herbiciden voor nietprofessionele gebruikers te verbieden. Het ontwerp wil een einde maken aan de verwarring
die nu bestaat doordat de drie gewesten het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op
basis van glyfosaat door niet-professionele gebruikers hebben verboden, terwijl de toelatingen voor het op de markt brengen en het gebruiken van deze producten geldig blijven op federaal niveau.
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De Raad wil de aandacht van de bevoegde minister en zijn administratie vestigen op diverse
belangrijke beginselen waarmee volgens hem rekening moet worden gehouden in het dossier inzake evaluatie van de gewasbeschermingsmiddelen, goed bestuur en verbetering van
de informatie.
RVV 517: Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een aantal
herbiciden voor niet-professioneel gebruik (7 december 2017)
De adviesraden worden regelmatig verzocht om advies uit te brengen over de inhoud van
ontwerpen van koninklijk besluit. Het gebeurt dat sommige bepalingen van deze ontwerpen
uitgroeien tot reglementering via verwijzing naar normen die voortvloeien uit de werkzaamheden van normalisatie-instituten, die deze niet (gratis) ter beschikking stellen van de eerder
genoemde raden. Dit was de afgelopen jaren meerdere keren het geval.

Toegankelijkheid voor de adviesraden zelf
In geval van een reglementering via verwijzing vindt de Raad voor het Verbruik het belangrijk dat de inhoud van de normen voor hen toegankelijk wordt gemaakt wanneer hen een
ontwerpbesluit voor advies wordt voorgelegd, desnoods op basis van een voorafgaande verklaring van vertrouwelijkheid en non-profit.
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Wat de toegang tot de Belgische nationale normen betreft, zou de Raad titularis kunnen zijn
van een machtiging tot – online – raadpleging van de normen, in navolging van wat reeds bestaat voor de academische wereld (gratis raadpleging van de normen via een identificatiecode).
Voor de toegang tot Europese en internationale normen wil de Raad eveneens kunnen beschikken over een machtiging tot online raadpleging van de normen.

Toegankelijkheid voor de ondernemingen die de wettelijke voorschriften dienen na te
leven, het grote publiek en de overige instanties
In geval van een reglementering via verwijzing vindt de Raad het belangrijk dat de inhoud van
de normen waarnaar wordt verwezen toegankelijk wordt gemaakt voor de ondernemingen
die de wettelijke voorschriften dienen na te leven en het grote publiek. In die toegang zou
kunnen worden voorzien via een online raadpleging en de toegang zou gratis moeten zijn.
Tot slot zou de gratis toegang tot normen die worden geciteerd in regelgevende teksten ook
moeten gelden voor de diensten van de arbeidsinspectie en voor de werknemersvertegenwoordigers, zodat zij hun functie correct kunnen uitvoeren, want zij hebben een wettelijk advies- en informatierecht.
Deze wijzigingen vereisen een herziening van de financiering van de normalisatieactiviteiten
teneinde deze te vrijwaren.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

RVV 518: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de
kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming (7 december 2017)
De Raad voor het Verbruik werd verzocht door de minister van Economie en Consumenten
om een advies uit te brengen over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming.
Het voorgestelde besluit houdt een gedeeltelijke omzetting in van richtlijn 98/70/EG van het
Europees parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en
van dieselbrandstof.
Het legt met name de kenmerken vast waarover de verwarmingsgasolie moet beschikken
om op de markt te mogen worden gebracht en te mogen worden gebruikt.
Onder voorbehoud van sommige opmerkingen, stemt de Raad voor het Verbruik in met het
ontwerp van tekst in zijn huidige formulering.
RVV 519: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de
kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines (7 december 2017)
De Raad voor het Verbruik werd verzocht door de minister van Economie en Consumenten
om een advies uit te brengen over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines.
Dit ontwerp van regelgeving schrijft voor dat de gasolie-diesel die wordt gebruikt in het wegverkeer en in niet voor de weg bestemde toepassingen moet beantwoorden aan een aantal
Europese normen.
Het ontwerp komt tegemoet aan een vraag van de oliemaatschappijen en aan een wens om
de Belgische markt open te stellen voor bestaande producten die in andere lidstaten van de
Europese Unie op de markt worden gebracht, met als doel het vrije verkeer van deze producten te vergemakkelijken, zelfs al zullen die producten niet onmiddellijk door alle voertuigen kunnen worden gebruikt.
De Raad beklemtoont dat het ontwerp van koninklijk besluit enerzijds aansluit op de doelstellingen inzake het verminderen van de broeikasgasemissies die de Europese Unie en België bij het Akkoord van Parijs hebben vastgelegd en anderzijds op de problematiek van de
duurzame ontwikkeling.
Hij stelt vast dat het huidige regelgevingskader inzake duurzaamheid de duurzame ontwikkeling niet volledig garandeert.
Hoewel de Raad begrijpt dat het ontwerp van koninklijk besluit in de eerste plaats tot doel
heeft het vrije verkeer van de in die normen bedoelde goederen te garanderen, zou hij de
daaraan verbonden uitdagingen willen kunnen begrijpen door te beschikken over relevante
cijfergegevens, onder meer over de hoeveelheid diverse grondstoffen die worden gebruikt
om bio-ethanol en biodiesel te produceren, over hoeveel van die grondstoffen in België worden geproduceerd en ingevoerd en over de CO2-uitstoten van de nieuwe brandstoffen bedoeld
in het ontwerp van koninklijk besluit. Tot slot stelt de Raad vast dat het ontwerp van besluit
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niet precies aangeeft welke de fiscale (accijnzen) en economische (maximumprijs) omkadering is van het op de markt brengen van deze nieuwe brandstoffen.
RVV 520: Advies inzake etikettering van schoenen (7 december 2017)
De Raad voor het Verbruik werd op 5 september 2017 door de minister van Economie en
Consumenten verzocht een advies uit te brengen over de etikettering van schoenen.
De Raad is het erover eens dat de regelgeving met betrekking tot de etikettering van schoenen kan vereenvoudigd worden. De vereiste van een bord om de betekenis van pictogrammen uit te leggen, is niet meer aangepast aan de huidige praktijken.
De vertegenwoordigers van de productie, distributie en middenstand vragen dat de pictogrammen kunnen verduidelijkt worden via diverse informatiedragers, zowel fysieke (bord,
uithangbord, schoendoos, …) als digitale (digitale affichering, QR code, …). De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties vragen wel dat de verplichting van een fysieke informatiedrager blijft. Niet alle consumenten kunnen te allen tijde gebruik maken van
een digitale informatie-toegang. Een verduidelijking op geschrift blijft daarom aangewezen.
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RVV 521: Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s (7 december 2017)
De Raad voor het Verbruik werd door de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling verzocht een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van
consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt
brengen van nieuwe personenauto’s. Hij bracht een gemeenschappelijk advies uit met de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling bij
wie hetzelfde verzoek werd ingediend.
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doelstelling de uitvoering van de aanbeveling (EU)
2017/948 van de Commissie van 31 mei 2017 betreffende het gebruik van de brandstofverbruiks- en CO2- emissiewaarden op basis waarvan typegoedkeuring is verleend en die volgens de wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen zijn gemeten, bij
het beschikbaar maken van informatie voor de consument overeenkomstig richtlijn
1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad. Hij bepaalt de gestandaardiseerde presentatiemodellen voor de etiketten van personenauto’s.
Hoewel de Raad enig voorbehoud maakt bij de kleurschaal zoals voorgesteld in de bijlagen
van het besluitontwerp is hij algemeen beschouwd de nieuwe gestandaardiseerde modellen
voor etiketten die voor alle type wagens zullen worden gebruikt, ongeacht de brandstof gunstig gezind. Buiten het feit dat deze nieuwe modellen een vereenvoudiging voor de consument inhouden (1 schaal in plaats van 2), zullen ze de consument immers aansporen om een
personenauto aan te schaffen die minder CO2 uitstoot.
De Raad verwelkomt de informatie- en sensibilisatiecampagnes gericht tot de consumenten
over de wijzigingen die uit het besluitontwerp voortvloeien op gunstige wijze.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

4. Bijlagen
Bijlage 1
Statuten
Koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende oprichting van een Raad voor het Verbruik, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 2 juli 1964, 27 maart 1969, 30 november 1973, 18 juli 1983, 6 april 1984, 28 juni 1985, 9 december 1992 en 23 januari 1997.
(Gecoördineerde tekst)
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op artikel 29 van de Grondwet;
Overwegende dat het nodig is de verbruiker op de volledigste en meest objectieve wijze voor
te lichten en raad te geven, omtrent de diensten en de marktproducten, ten einde een betere
bescherming van zijn belangen te verzekeren;
Overwegende dat het gepast is de verscheidene handelingen, ondernomen ten voordele van
de verbruiker, te bevorderen, te coördineren en te harmoniëren, ten einde hem een grotere
doelmatigheid te verschaffen;
Overwegende dat het gewenst is dat de regering voorgelicht wordt betreffende de mening
van de verbruikers over de zaken die hen, in hun hoedanigheid van actieve economische
agenten aanbelangen;
Overwegende dat, om dit doel te bereiken, het onontbeerlijk blijkt een adviserende raad, samengesteld uit ter zake bevoegde personen, op te richten;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 1964;
Op de voordracht van Onze Minister van Economie,
Hebben wij besloten en besluiten wij:
Artikel 1. Bij het Ministerie van Economische Zaken en Energie wordt een adviserend orgaan
ingesteld, Raad voor het Verbruik genaamd.
Art.2. De Raad voor het Verbruik heeft tot opdracht:
1.
hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Minister die Economische Zaken tot
zijn bevoegdheid heeft, van de Executieven of van de Gestelde Lichamen:
»
adviezen uit te brengen waarbij de verschillende standpunten worden uitgedrukt die
in zijn schoot werden uiteengezet over problemen die de consumptie van produkten en het
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gebruik van de diensten aanbelangen en over problemen die voor de consumenten van belang zijn;
»
voorstellen doen inzake de acties die worden ondernomen of nog moeten worden ondernomen in het voordeel van de consument;
2.
gedachtewisseling en overleg mogelijk te maken tussen de vertegenwoordigers van
de consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van de organisaties van de produktie,
de distributie, de landbouw en de middenstand, over alles wat de problemen van de consument aanbelangt;
3.
documentatie te zoeken en te verzamelen over de consumptieproblemen in het algemeen, de daarmee samenhangende onderzoekswerkzaamheden te volgen en aan te moedigen, alsook de acties, ondernomen om de consument te informeren, te coördineren en te
harmoniseren.
Art. 3 § 1. De Raad is als volgt samengesteld:
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»

een voorzitter;

»

twee ondervoorzitters;

»

dertien leden ter vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties;

»

acht leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de produktie;

»

twee leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de distributie;

»

een lid ter vertegenwoordiging van de organisaties van de landbouw;

»

twee leden ter vertegenwoordiging van de organisaties van de middenstand.

§ 2. Wat de categorieën van leden opgesomd in § 1 betreft, met uitzondering van de permanente leden-deskundigen, telt de Raad evenveel plaatsvervangende leden als werkende leden.
§ 3. De voorzitter wordt benoemd door de Minister die Economische Zaken tot zijn bevoegdheid heeft.
§ 4. De ondervoorzitters worden benoemd door de Minister, die Economische Zaken tot zijn
bevoegdheid heeft, onder de leden van de Raad, op de respectieve voordracht van de leden
die de consumentenorganisaties vertegenwoordigen en van de leden die de organisaties van
de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand vertegenwoordigen.
§ 5. De werkende leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de Minister die Economische Zaken tot zijn bevoegdheid heeft onder de kandidaten voorgesteld door de representatieve organisaties ter verdediging van de consumenten en de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand.
§ 6. Het mandaat duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
In het geval dat de voorzitter, een ondervoorzitter of een lid zijn functies definitief neerlegt
voor het eindigen van zijn mandaat, maakt de nieuwe opdrachthouder het mandaat van de
persoon die hij vervangt af.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
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Art.4. De Raad kan deskundigen uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen.
De Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, kan de zittingen bijwonen of er zich op doen vertegenwoordigen.
De zittingen zijn niet openbaar.
Art.5. De Minister, die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, duidt, onder de
ambtenaren, van zijn Departement, de secretaris evenals de ambtenaren die deel uitmaken
van het secretariaat aan.
Art.6. De Raad kan in zijn schoot een bureau instellen waarvan de ondervoorzitters ambtshalve deel uitmaken, alsmede subcommissies.
Hij maakt zijn huishoudelijk reglement op. Het reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
Art.7. De Raad stelt een jaarverslag op over zijn werkzaamheden ten behoeve van de Minister
die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
Art.8. De uitgaven die voortspruiten uit de opdrachten van de Raad, alsmede de werkingskosten, worden ten laste gelegd van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.
Art.9. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit Besluit.
*************************************
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Bijlage 2
Huishoudelijk reglement
Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het
Verbruik gewijzigd bij de KB van 2 juli 1964, 27 maart 1969, 3 november 1973, 5 november
1976, 9 juli 1980, 18 juli 1983, 6 april 1984, 28 juni 1985, 9 december 1992 en 23 januari 1997;
Heeft de Raad voor het Verbruik zijn huishoudelijk reglement als volgt vastgesteld:

Hoofdstuk I Raad voor het Verbruik
Art. 1.
De Raad voor het Verbruik vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt. De uitnodigingen worden verzonden ten laatste 10 volle dagen voor de
vergadering, behoudens hoogdringendheid.
De Raad wordt eveneens opgeroepen op verzoek van de Minister van Economische Zaken of
van vijf werkende leden van de Raad; in dit geval moet hij binnen de vijftien dagen volgend op
het verzoek bijeenkomen.
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In alle gevallen vermeldt de agenda de onderwerpen die ter sprake worden gebracht en de
besprekingen lopen uitsluitend over deze onderwerpen.
Art. 2.
De plaatsvervangende leden worden eveneens opgeroepen en nemen deel aan de vergaderingen van de Raad.
Art. 3.
De Raad kan slechts op geldige wijze beraadslagen, wanneer minstens tien leden, de voorzitter niet meegerekend, hun stem uitbrengen. Indien zowel het effectieve lid als het plaatsvervangend lid verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen, kan het effectieve lid zich via een
volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad. Een aanwezig lid kan
slechts één volmacht dragen.
Indien het quorum niet wordt bereikt, beraadslaagt de Raad na een tweede bijeenroeping op
geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Hoofdstuk II Dagelijks Bestuur van de Raad voor het Verbruik
Art. 4.
Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de voorzitter van de Raad, de ondervoorzitters en
tien bijzitters.
De leden van het Dagelijks Bestuur andere dan de voorzitter en de ondervoorzitters moeten
voorgesteld worden door vijf werkende leden; zij worden verkozen bij een meerderheid der
aanwezige leden met beraadslagende stem.
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Art. 5.
Het Dagelijks Bestuur bereidt de aan de Raad voor te leggen stukken voor; het stelt de agenda op van de vergaderingen van de Raad en waakt over de uitvoering van de opdrachten die
aan de commissies toegewezen worden.
Het stelt de uiterste datum vast waarop verslagen en adviezen aan de plenaire vergadering
moeten voorgelegd worden.
Elk voorstel tot het geven van een advies kan slechts bij een gekwalificeerde 2/3 de meerderheid worden verworpen.
Art. 6.
Bij verhindering van de voorzitter, nodigen de ondervoorzitters beurtelings uit tot de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en van de Raad. Zij zitten deze beurtelings voor.
Art. 7.
Het Dagelijks Bestuur kan mits de latere goedkeuring van de Raad, commissies oprichten.
Art. 7 bis.
Bij gewettigde hoogdringendheid kan het Dagelijks Bestuur unaniem beslissen om adviezen
en voorstellen aan te nemen, onder voorbehoud van een latere goedkeuring ervan door de
Raad.
In dergelijk geval kan het Dagelijks Bestuur ook unaniem beslissen om over te gaan tot de
definitieve goedkeuring, via stemming op afstand van de leden van de Raad.
•

Indien er binnen 5 werkdagen 2 3 na de dag waarop het advies van het Dagelijks Bestuur
via e-mail naar de leden verzonden werd geen amendementen werden ingediend, wordt
het advies geacht formeel te zijn goedgekeurd door de Raad.

•

In geval van een amendement voorgesteld door een lid van de Raad in de voormelde termijn, beslist de voorzitter van de Raad:
o

hetzij over te gaan tot een nieuwe stemming op afstand over het geamendeerde
ontwerp, dat als aangenomen zal worden beschouwd door de Raad bij gebrek aan
amendementen in een periode van 5 werkdagen(1)(2) na de dag waarop de gewijzigde tekst werd verzonden;

o

hetzij het geamendeerde ontwerp voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur;

o

hetzij het dossier naar de bevoegde Commissie terug te zenden.

Het Dagelijks Bestuur mag slechts de hoogdringendheidsprocedure inroepen indien minsten
drie leden-vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en drie ledenvertegenwoordigers van de beroepsorganisatie aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een gemachtigd lid van het Dagelijks Bestuur dat drager is van een specifieke volmacht voor de beslis-

2 (1) Deze termijn wordt op 20 kalenderdagen gebracht in juli en augustus.
3 (2) Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn geen werkdagen.
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sing die in het kader van de hoogdringendheidsprocedure moet worden genomen.
Een lid van het Dagelijks Bestuur kan slechts drager zijn van één volmacht.
Artikel 7ter
Wanneer ze van oordeel zijn dat ontwerpen van reglementering die aan de Raad ter advies
worden voorgelegd, beperkt blijven tot een trouwe omzetting van Europese harmoniseringsrichtlijnen van technische aard, kan de voorzitter van de bevoegde Commissie in geval van
hoogdringendheid het ontwerpadvies rechtstreeks op afstand laten stemmen door de leden
van de Raad.
•

Indien er binnen 5 werkdagen(1) (2) na de dag waarop het ontwerpadvies naar de leden verzonden werd geen amendementen werden ingediend, wordt het advies geacht formeel te
zijn goedgekeurd door de Raad.

•

In geval van een amendement voorgesteld door een lid van de Raad in de voormelde termijn, beslissen de voorzitter van de bevoegde Commissie en de verslaggevers:
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o

hetzij over te gaan tot een nieuwe stemming op afstand over het geamendeerde
ontwerp, dat als aangenomen zal worden beschouwd door de Raad bij gebrek aan
amendementen in een periode van 5 werkdagen(1) (2) na de dag waarop de gewijzigde tekst werd verzonden;

o

hetzij het geamendeerde ontwerp voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur;

o

hetzij het dossier naar de bevoegde Commissie terug te zenden.

Artikel 7 quater
Bij gewettigde hoogdringendheid kan het Dagelijks Bestuur beslissingen nemen via stemming op afstand. Het voorstel van beslissing wordt in de twee talen door de voorzitter via email overgemaakt aan de leden van het Dagelijks Bestuur. Het voorstel is aanvaard indien:
-

de beide ondervoorzitters, twee leden-vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en twee leden-vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties hun uitdrukkelijke
instemming met het voorstel betuigen binnen de daartoe door de voorzitter vooropgestelde termijn, en

-

voor zover geen twee leden-vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties of
twee leden-vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties zich verzetten tegen het
voorstel.

Indien het voorstel niet wordt aanvaard via de elektronische procedure kan het enkel – al dan
niet geamendeerd – nog aanvaard worden door het Dagelijks Bestuur na een fysieke bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur.
Elk van beide ondervoorzitters, alsook twee leden-vertegenwoordigers van hetzij de consumentenorganisaties, hetzij de beroepsorganisaties kunnen de fysieke bijeenkomst van het
Dagelijks Bestuur eisen. De voorzitter bepaalt alsdan in overleg met de ondervoorzitters de
datum van deze vergadering.
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Hoofdstuk III Commissies
Art. 8.
De Raad kan voor een bepaalde tijd commissies oprichten die belast worden met technische
vraagstukken of bijzondere problemen. Deze commissies worden door de voorzitter of de
ondervoorzitters voorgezeten, of bij gebrek, door een persoon, aangeduid door het Dagelijks
Bestuur. Zij omvatten minstens drie leden.
Zij kunnen deskundigen van buitenaf uitnodigen, die op hun voorstel aangeduid zijn door het
Dagelijks Bestuur.
De door de Commissies aangeduide verslaggevers leggen de werkzaamheden van deze
commissies op de vastgestelde termijn voor aan de Raad.

Hoofdstuk IV Algemene bepalingen
Art. 9.
De stemming geschiedt bij handopsteking, bij naamafroeping of bij middel van nominatieve
stembriefjes. Een geheime stemming wordt gehouden wanneer het gaat om benoemingen.
Wanneer de stemming geschiedt over procedure- of organisatieproblemen, stemt de voorzitter het laatst en bij staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend.
Betreffende adviezen en voorstellen wordt overgegaan tot een individuele raadpleging der
leden.
Indien het advies van de Raad niet unaniem is, geeft het de uiteenlopende standpunten weer.
Art. 10.
Alle documenten uitgaande van de Raad en van de commissies, behalve de werkdocumenten, worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld.
Art. 11.
Degene die het voorzitterschap waarneemt opent en sluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, waakt over de handhaving der orde en over de toepassing van de voorschriften van
het koninklijk oprichtingsbesluit en van het huishoudelijk reglement.
Art. 12.
De voorzitter van de Raad maakt de adviezen en voorstellen van de Raad evenals het jaarlijks
activiteitenverslag over aan de Minister van Economische Zaken. Hij vertegenwoordigt de
Raad ten overstaan van de overheden en van derden en ondertekent alle briefwisseling die de
Raad verbindt. De secretaris ondertekent de gewone briefwisseling.
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Art. 13.
De Raad kan tot de publicatie van zijn adviezen, verslagen en voorstellen beslissen.
Art. 14.
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking de dag waarop het door de Minister van Economische Zaken wordt goedgekeurd.
***************************************
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Bijlage 3
Samenstelling van de Raad voor het Verbruik
Voorzitter
Dhr. Reinhard Steennot
Universiteit Gent
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Tel.: 09 264 68 58
Fax: 09 264 68 55
Ondervoorzitters
Dhr. Ivo Van Bulck (N) – Febelfin
Dhr. Jean-Philippe Ducart (F) – Test-Aankoop
Secretariaat (tot en met 31.12.2017)
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02 277 81 68 – 02 277 80 04
cc.rvv@economie.fgov.be
Mevr. Isabelle Mahieu, secretaresse
Tel.: 02 277 75 88
isabelle.mahieu@economie.fgov.be
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Lijst van de vertegenwoordigde organisaties
I. Organisaties die de verbruikers vertegenwoordigen
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Tel.: 02 506 82 11 - Fax: 02 506 82 29
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent
Tel.: 09 222 57 51 - Fax: 09 221 04 74
Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV)
Haachtsesteenweg 579 bus 10, 1031 Brussel
Tel.: 02 246 31 11 - Fax: 02 246 30 10
De Gezinsbond
Troonstraat 125, 1050 Brussel
Tel.: 02 507 88 11 - Fax: 02 511 90 65
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Ligue des Familles
E. de Becolaan 109,1050 Brussel
Tel.: 02 507 72 11 - Fax: 02 507 72 00
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579/40, 1031 Brussel
Tel.: 02 246 41 11 - Fax: 02 243 20 99
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Janstraat 32-38, 1000 Brussel
Tel.: 02 515 02 11 - Fax: 02 515 02 07
Test-Aankoop
Hollandstraat 13, 1060 Brussel
Tel.: 02 542 32 11 - Fax: 02 542 32 50

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Livournestraat 25, 1050 Brussel
Tel.: 02 542 86 00 – Fax: 02 542 86 99
Verbraucherschutzzentrale Ostbelgien VSZ
Neustraβe 119, 4700 Eupen
Tel.: 087 59 18 50 - Fax: 087 59 18 51
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II. Organisaties die de productie vertegenwoordigen
AGORIA
Diamant Building
A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Tel.: 02 706 78 00 - Fax: 02 706 78 01
ASSURALIA
de Meeûssquare 29, 1000 Brussel
Tel.: 02 547 56 11 - Fax: 02 547 56 01
Belgische Petroleum Federatie
Kunstlaan 39 bus 2, 1040 Brussel
Tel.: 02 508 30 00 - Fax: 02 511 05 91
FEBELFIN – BVB (Belgische Vereniging van Banken)
Aarlenstraat 82, 1040 Brussel
Tel.: 02 507 68 11 - Fax: 02 507 69 39
FEBELFIN – BVK (Beroepsvereniging van het Krediet)
Aarlenstraat 82, 1040 Brussel
Tel.: 02 507 68 11 - Fax: 02 507 69 92
ESSENSCIA
Diamant Building
A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel
Tel.: 02 238 97 11 - Fax: 02 231 13 01
FEVIA
Wetenschapsstraat 14, 1040 Brussel
Tel.: 02 550 17 40 - Fax: 02 550 17 54
Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf
Lombardstraat 34–42, 1000 Brussel
Tel.: 02 545 56 00 - Fax: 02 545 59 00
Raad voor de Reclame
Barastraat 175, 1070 Brussel
Tel.: 02 502 70 70 - Fax: 02 502 77 33
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
Tel.: 02 515 08 11 - Fax: 02 515 09 99
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III. Organisatie die de distributie vertegenwoordigt
COMEOS (Belgische Federatie voor de Handel en Diensten)
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel
Tel.: 02 788 05 00 - Fax: 02 788 05 01
IV. Organisaties die de middenstand vertegenwoordigen
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)
Bisschoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Tel.: 02 217 29 28 - Fax: 02 217 88 41
Union Syndicale des Classes Moyennes (UCM)
Chaussée de Marche 318/4, 5100 Namur
Tel.: 081 48 62 82 - Fax: 081 48 62 79
Unizo
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Tel.: 078 35 39 39 - Fax: 02 230 93 54
V. Organisaties die de landbouw vertegenwoordigen
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Belgische Boerenbond
Diestsevest 40, 3000 Leuven
Tel.: 016 28 66 21 - Fax: 016 28 66 09
Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA)
Chaussée de Namur 47, 5030 Gembloux
Tel.: 081 60 00 60 - Fax: 081 60 04 46

***************
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2017
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1. Voorwoord van de voorzitter
Ook in 2017 zette de COB haar werkzaamheden gestaag voort. Er werden vergaderingen gepland op 17 januari, 22 februari, 28 maart, 16 mei, 13 juni, 4 juli, 3 oktober, 20 november en
19 december 2017 (deze laatste vergadering diende wegens een spoorstaking in extremis
uitgesteld te worden).
Zoals reeds vermeld in het voorwoord 2016, ontving de Commissie een adviesaanvraag op 5
juli 2016 van de Unions des Classes Moyennes (UCM), waarbij in toepassing van art. VI.86 § 2
WER een advies gevraagd werd op de aangepaste modelovereenkomst inzake consumentenverhuis van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV). In het verleden had de Commissie
reeds een advies verstrekt op 11 september 2001 (COB nr. 8) inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen. Een actualisering drong zich echter op, gelet op de nieuwe algemene
voorwaarden van de BKV. De Commissie organiseerde een hoorzitting met vertegenwoordigers van de BKV op 10 januari 2017, waarna het advies goedgekeurd werd op 22 februari
2017. In het advies maakt de Commissie eerst algemene bedenkingen omtrent de opmaak en
de redactie van een modelovereenkomst, waarna de voorgelegde clausules chronologisch
worden besproken.
Zoals tevens reeds vermeld in het voorwoord 2016, ontving de Commissie op 11 april 2016
een vraag om advies over de contracten hypothecair krediet, vanwege de minister van Economie en Consumenten. De minister verwees in het bijzonder naar de nieuwe wetsbepaling
in art. VII.160 § 5 eerste lid WER waarin bepaald wordt dat de FOD Economie onderzoekt of
de modelcontracten beantwoorden aan alle bepalingen van dit boek en van boek VI en hun
uitvoeringsbesluiten. De minister merkte op dat dit inhoudt dat de administratie nu wettelijk
verplicht is om de modellen van kredietcontracten voorafgaandelijk te toetsen op de aanwezigheid van “onrechtmatige bedingen” zoals bedoeld in boek VI. De Commissie startte een
grondige studie van de standaardclausules inzake contracten hypothecair krediet. Het betreft
evenwel een zeer omvangrijk werk waar de Commissie in 2017 verder aan werkte. De werkzaamheden van de Commissie werden evenwel nog niet beëindigd in 2017, gelet op de complexiteit van het onderzoek. Dit zeer omvangrijk advies zal in 2018 tot een eindadvies leiden.
De Commissie ontving op 17 februari 2017 tevens een nieuwe vraag tot onderzoek inzake bedingen van verhuurbedrijven van transportwagens en andere wagens. Dit advies kwam er op
verzoek van de BV-OECO (AB REOC) die namens de consumentenorganisaties de Commissie
verzocht om de standaardbedingen van deze verhuurfirma’s te onderzoeken, gezien het kennelijk onevenwicht in de verhoudingen tussen de consument en de verhuurfirma’s en gezien
de problemen die met betrekking tot de onrechtmatige bedingen werden vastgesteld na een
eerste screening van deze algemene voorwaarden. In het verleden heeft de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen reeds een advies verleend over deze sector door middel van het
advies van 1 juni 2005 (COB nr. 17). De Commissie startte het onderzoek naar deze adviesaanvraag op in 2017 en zal haar werkzaamheden verderzetten in 2018.
De Commissie ontving voorts een nieuwe adviesaanvraag op 14 september 2017 vanwege de
Ordre des Barreaux francophones et germanophone. Zij vroegen een advies met betrekking
tot de algemene voorwaarden inzake de modelovereenkomst dienstverlening advocaat. In het
bijzonder verzocht de Ordre des Barreaux francophones et germanophone om de conformiteit van hun algemene voorwaarden met boek III en boek XIV van het WER te onderzoeken. De
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Commissie is met het onderzoek van deze algemene voorwaarden gestart in 2017. Het zal de
gelegenheid bieden aan de Commissie om opnieuw algemene voorwaarden van een vrij beroep te onderzoeken. Hierbij zal de Commissie echter ook de toepasselijke wetgeving dienen
te bestuderen, in het bijzonder gelet op het feit dat er een wetsontwerp circuleert tot modernisering van het ondernemingsrecht, waardoor boek XIV zou worden opgeheven en in boek VI
zou worden opgenomen. De Commissie zal bij dit onderzoek ook kunnen teruggrijpen naar
het advies dat zij reeds gegeven heeft op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat
op verzoek van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) op 5 mei 2006 (COB nr. 20).
Ook wat de samenstelling van de Commissie betreft was er in 2017 belangrijk nieuws. Zoals
bekend werden de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie benoemd bij
Ministerieel Besluit van 7 februari 2014 waarbij de heer Ralph Schmidt, vrederechter van het
kanton Eupen, als ondervoorzitter van de Commissie werd benoemd. Jammer genoeg bood
de heer ondervoorzitter bij brief van 21 mei 2017 zijn ontslag aan, aangezien hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte tegen 30 juni 2017. De Commissie bedankt de heer Schmidt van
harte voor zijn inzet en voor zijn betuigde interesse in de werkzaamheden van de Commissie
en wenst hem veel succes in deze nieuwe fase van zijn leven.
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Op institutioneel vlak was 2017 een belangrijk jaar voor de Commissie. Boek XIII van het WER
geeft aan de Koning de mogelijkheid om bestaande commissies die algemene adviezen van
economische aard formuleren immers te integreren binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Een ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van een Bijzonder
Raadgevende Commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen de CRB werd daartoe opgesteld
door de minister van Economie en Consumenten.
Op 8 juni 2017 vroeg de minister van Economie en Consumenten een advies aan de Commissie over het ontwerpbesluit binnen een termijn van één maand. De Commissie herinnert eraan dat zij op 22 mei 2014 reeds een advies had uitgebracht in antwoord op de raadpleging
door de toenmalige minister over de integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Commissie verleende een (nieuw)
advies op 4 juli 2017 (COB nr. 41) inzake het voorontwerp van Koninklijk Besluit houdende
oprichting van een Bijzondere Raadgevende Commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen
de CRB. De Commissie benadrukte een aantal essentiële punten naar aanleiding van de integratie in de CRB. Zij wees o.m. op het belang van het feit dat de voorzitter en de ondervoorzitter magistraat zijn en de nodige waarborgen bieden inzake hun onafhankelijkheid en deskundigheid. Verder wees de Commissie op het feit dat de naam “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” omwille van de zichtbaarheid het beste behouden bleef. Voorts meende de
Commissie dat de vragen om advies onverwijld aan de voorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dienden overgemaakt te worden. Ten slotte merkte de Commissie op
dat de adviezen in de eerste plaats aan de minister gericht worden maar ook een belangrijke
preventieve rol hebben, zowel ten aanzien van de ondernemingen als de consumenten, zodat
het essentieel is dat de adviezen gemakkelijk geraadpleegd kunnen worden door de betrokken consumenten en ondernemingen.
Daarnaast nam de Commissie ook kennis van de dienstverleningsovereenkomst die tussen
de FOD Economie en CRB werd gesloten op 21 december 2017. Na vastgesteld te hebben dat
de artikelen 2 en 3 van de dienstverleningsovereenkomst essentiële bepalingen zijn, merkte
de Commissie op dat een onderscheid gemaakt wordt tussen de taken van enerzijds van het
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Wetenschappelijk Secretariaat (FOD Economie) en het Administratief en Consultatief Secretariaat (CRB). De Commissie wees op het belang van het Wetenschappelijk Secretariaat (in
de persoon van de secretaris van de Commissie) voor haar werkzaamheden vermits de secretaris de adviezen voorbereidt op basis van de input van de deskundigen en de discussies
tijdens de vergaderingen.
Het KB houdende de oprichting van de Bijzonder Raadgevende Commissie “Onrechtmatige
Bedingen’ binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd uiteindelijk aangenomen op
13 september 2017 (BS 28 december 2017). Er werd jammer genoeg weinig rekening gehouden met het eerder verleend advies door de Commissie.
Dit KB houdt toch wel belangrijke wijzigingen in voor de Commissie die o.m. van naam wijzigt
gezien ze thans officieel heet: Bijzonder Raadgevende Commissie “Onrechtmatige Bedingen”. Ook de samenstelling van de Commissie wijzigt in art. 2 van het KB van 13 december
2017. Het secretariaat wordt volgens art. 4 van het KB waargenomen door de FOD Economie
en de CRB waartoe zij een dienstverleningsovereenkomst sluiten.
Gelet op deze belangrijke wijzigingen voor de werking van de Commissie boog de Commissie
zich tevens over de redactie van een aangepast huishoudelijk reglement Bijzondere Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen. Haar werkzaamheden werden hiertoe opgestart
eind 2017 en verdergezet begin 2018.
Om de impact van de integratie op de praktische werking van de Commissie te kunnen bespreken, organiseerde de Commissie ook een overlegvergadering/onderhoud met de voorzitter, secretaris en adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op 19 december 2017. Deze vergadering diende jammer genoeg uitgesteld te worden naar januari
2018, gelet op een grote spoorstaking en betoging in Brussel. De vergadering vond desalniettemin begin januari 2018 plaats en hierover berichten wij meer in het voorwoord 2018.
Zoals u kan lezen was het ook weer dit jaar een druk werkjaar voor de Commissie en zijn er
bovendien belangrijke wijzigingen voor haar werking tussengekomen door het KB van 13 december 2017. Het is dan ook het laatste voorwoord van de Commissie voor Onrechtmatige
Bedingen. Vanaf volgend jaar zal er immers sprake zijn van de Bijzondere Raadgevende
Commissie Onrechtmatige Bedingen.
Ook in 2018 staat er dus heel wat werk in de steigers waarbij de Commissie zich zal moeten
aanpassen gelet op haar integratie in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Béatrice Ponet
Voorzitter
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2. Flash op de Commissie voor Onrechtmatige
Bedingen
Adviesorgaan
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een adviesorgaan, waarvan de oprichting en
de bevoegdheden vastgelegd zijn in de artikelen VI.86 en VI.87 van het Wetboek van economisch recht (het boek “Marktpraktijken en consumentenbescherming”). Dit adviesorgaan
werd, in uitvoering van deze wettelijke bepalingen, effectief opgericht bij koninklijk besluit
van 26 november 1993. Dit koninklijk besluit bepaalt tevens de samenstelling en de werking
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
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Haar hoofdopdracht bestaat, zoals de titel laat vermoeden, in het geven van adviezen en aanbevelingen omtrent bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten. In het kader van de afdeling onrechtmatige bedingen, ziet zij erop
toe of er geen onrechtmatige bedingen, dit zijn bedingen die kennelijk het evenwicht tussen
de rechten en de verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument lijken te verstoren, voorkomen. Zij kan eveneens een begrijpelijke redactie van de contractvoorwaarden
aanbevelen, alsook de invoeging van vermeldingen of bedingen die haar noodzakelijk lijken
om tot een begrijpelijke redactie te komen. Zij kan ten slotte ook voorstellen tot wetswijzigingen doen in het raam van haar bevoegdheden.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bezit eenzelfde bevoegdheid inzake bedingen
en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen de titularissen van vrije beroepen en
hun cliënten (zie de artikelen XIV.53 en XIV.54 van het Wetboek van economisch recht).
Op de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep gedaan worden door de minister, de consumentenorganisaties, of door de betrokken (inter)professionele groeperingen.
Zij kan ook van ambtswege optreden. Gaat het om bedingen in overeenkomsten gesloten
tussen een consument en de titularis van een vrij beroep, dan kunnen ook de minister van
Justitie, de in het betrokken domein representatieve consumenten- of cliëntenorganisaties
hetzij de betrokken (inter)professionele groeperingen, alsook de beroepsregulerende overheden zich wenden tot de Commissie.
Individuele ondernemingen kunnen zich dus niet wenden tot de Commissie, en dit sinds de
wet van 7 december 1998 tot wijziging van de afdeling onrechtmatige bedingen van de vroegere wet op de handelspraktijken. Er werd namelijk geoordeeld dat deze Commissie in eerste instantie een taak van algemeen belang had, en dat het aan een dergelijk adviesorgaan
niet toekwam te fungeren als een soort particulier adviseur voor handelaars.

De samenstelling
De samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een weergave van haar
belangrijkste doelstellingen bij haar adviesbevoegdheid: de voorzitter en ondervoorzitter zijn
leden van de rechterlijke macht, wat, naast deskundigheid, vooral onpartijdigheid waarborgt,
vier permanente deskundige leden hebben er zitting omwille van hun deskundigheid op dit
specifieke domein, en er is anderzijds een paritaire vertegenwoordiging van de “belangengroepen” in het economisch verkeer, zijnde vertegenwoordigers van consumentenorganisa-
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ties, versus vertegenwoordigers van de productie, distributie, landbouw, vrije beroepen en
middenstand.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen komt ongeveer maandelijks bijeen in algemene
vergadering.

Adviezen
De meeste adviezen betreffen een algemeen onderzoek van contractvoorwaarden die gangbaar zijn in een bepaalde sector, zoals de meubelsector, de verhuissector, vaste en mobiele
telecommunicatie, teledistributiecontracten, contracten van verkoopbemiddeling van vastgoedmakelaars. Eén enkele keer werd een horizontaal onderzoek gevoerd met betrekking
tot strafbedingen, wat uitmondde in een aantal aanbevelingen inzake strafbedingen.
Soms lag ook een precieze vraagstelling aan de basis van een meer summier advies, zoals
de vraag of clausules die iedere aansprakelijkheid van de NMBS uitsluiten bij vertraging of
gemiste aansluiting niet onrechtmatig zijn (C.O.B. 7 van 6 juni 2000).
Daarnaast zijn er ook de adviezen van de C.O.B. op ontwerpen van wetgeving, die al dan niet
effectief resulteerden in wetgeving. Er kan bijvoorbeeld gewezen worden op het advies op het
uiteindelijk aangenomen koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van
bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (C.O.B. 21
van 22 november 2006, zie ook de aanbevelingen van de Commissie waarop dit KB gebaseerd
is, C.O.B. 13 van 3 juni 2004).
Ten slotte heeft de Commissie reeds tweemaal advies verleend op bedingen in overeenkomsten van titularissen van vrije beroepen. Zo werd advies verleend over een modelovereenkomst dienstverlening advocaat (advies nr. 20 van 5 mei 2006). Dit advies werd aangevraagd
door de beroepsorde (Orde Vlaamse Balies) zelf. Verder werd op 16 december 2009 een advies uitgebracht over de contractbepalingen in overeenkomsten gesloten tussen een architect en een cliënt.
In 2016 heeft de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een advies gegeven met betrekking tot de minnelijke invordering door gerechtsdeurwaarders, en de kosten die deze mogen
aanrekenen. In dit advies gaf de Commissie ook enkele algemene richtlijnen als antwoord op
de vraag van de consumentenorganisaties om schadebedingen wegens niet-(tijdige) betaling
aan maxima te onderwerpen.
In 2017 gaf de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een advies op een nieuwe modelovereenkomst inzake consumentenverhuis van de Belgische Kamer der Verhuizers, en verstrekte ze haar advies op het voorontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de
bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven (4 juli 2017).

Integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Bij koninklijk besluit van 13 december 2017 is de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
geïntegreerd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven met ingang van 1 januari 2018.
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Buiten de omstandigheid dat de Voorzitter, en in gevolge de integratie de twee Ondervoorzitters, niet langer wettelijk gezien magistraten hoeven te zijn, heeft dit vooral tot gevolg dat de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voortaan door het leven gaat als “Bijzondere
Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen”, met behoud van dezelfde wettelijke opdracht.
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3. Advies uitgebracht in 2017
COB 40

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Advies over de nieuwe modelovereenkomst
inzake consumentenverhuis van de Belgische
Kamer der Verhuizers

Brussel, 22 februari 2017
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Advies over de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
I. Inleiding
Nadat de Belgische Kamer der Verhuizers (hierna BKV) zich per e-mail richtte tot het secretariaat van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen met de vraag om advies te verlenen
op haar aangepaste modelvoorwaarden inzake verhuisovereenkomsten met consumenten1,
heeft de Union des Classes Moyennes (UCM), de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
per brief van 5 juli 2016 bij toepassing van artikel VI.86, § 2, van het Wetboek van economisch
recht (hierna WER) gevraagd om advies te verlenen op deze aangepaste modelovereenkomst. De voorzitter van de BKV licht in zijn e-mail toe dat de nieuwe voorwaarden vooral een
aanpassing betreffen aan boek VI van het Wetboek van economisch recht, in zonderheid de
bepalingen inzake onrechtmatige bedingen.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst vooreerst naar haar advies van 11 september 2001 inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen, waar in dit advies soms
naar verwezen wordt.
Vastgesteld moest worden dat bij de aanpassing van de modelovereenkomst BKV de Nederlandse versie als basis werd gebruikt. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is dan
ook van de Nederlandse versie uitgegaan, en merkt op dat de Franse versie op verschillende
plaatsen beter vertaald moet worden.
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Na algemene bedenkingen omtrent de opmaak en de redactie van deze modelovereenkomst
(II) worden de aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voorgelegde clausules chronologisch besproken. Voor de duidelijkheid worden de betrokken clausules eerst hernomen
voor de eigenlijke bespreking.
Het ontwerpadvies is op een vergadering van 17 januari 2017 besproken met de Belgische
Kamer der Verhuizers. De Belgische Kamer der Verhuizers verklaarde tijdens deze vergadering zoveel als mogelijk met deze voorgestelde aanpassingen rekening te zullen houden en
haar modelovereenkomst in de aangegeven zin aan te passen.
Zoals ook naar voor kwam in deze vergadering, valt het omwille van de coherentie eveneens
te overwegen om twee modelovereenkomsten op te maken, één voor de nationale verhuisopdrachten, en één voor de internationale verhuisopdrachten.

1 Hierna genoemd algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV.
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II. Algemene opmerkingen bij de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
Afdeling 1. De transparantievereiste: gebrek aan duidelijkheid en begrijpelijkheid
§ 1. Algemeen
1.
Overeenkomstig artikel VI.37, § 1 WER moeten de bedingen in een geschreven overeenkomst tussen een onderneming en een consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze zijn opgesteld zodat ze duidelijk zijn voor de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument2. Met deze vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding wordt overeenkomstig artikel VI.82, tweede lid WER rekening gehouden voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter van het beding.
In dit verband kan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87,
§ 1, 3° WER aanbevelen de bedingen en voorwaarden zo op te stellen en op te maken dat de
consument de betekenis en de draagwijdte ervan kan begrijpen.
In het licht van het voorgaande formuleert de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wat
betreft de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in hun totaliteit beschouwd, de hieronder volgende algemene bedenkingen en
aanbevelingen.

§ 2. Onduidelijke globale redactie
2.
Een eerste algemene opmerking met betrekking tot de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV betreft hun globale redactie. De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, zoals opgesteld in hun huidige vorm, laten de consument niet toe
op een gemakkelijke wijze een overzicht te krijgen van de respectievelijke rechten en verplichtingen van de partijen bij de verhuisovereenkomst.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meent dat de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV niet op een transparante wijze gestructureerd zijn.
Zo zouden bijvoorbeeld de artikelen 10 en 11, die de verplichtingen van de verhuizer respectievelijk de verplichtingen van de klant vastleggen, beter in het begin van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV voorkomen.
Ook zou het voor de klant duidelijker moeten zijn wat de “basisprestatie” van de verhuizer
inhoudt en wat de bijkomende prestaties van de verhuizer kunnen zijn, en moeten indicaties
over de prijs(berekening) van deze bijkomende prestaties worden verschaft.
De algemene voorwaarden zouden best aanvangen met een duidelijke en begrijpbare omschrijving van het voorwerp van de geleverde diensten (wat in de dienstverlening zit, wat ervan is uitgesloten en wat optioneel is). Het overgemaakte formulier van bestelbon (hierna “de
bestelbon”) zou hier verder op moeten worden afgestemd.
2 Naar rechtspraak van het Hof van Justitie moet bij het beoordelen of aan het vereiste van transparantie is voldaan, rekening worden gehouden met het aandachtniveau dat mag worden verwacht van
een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ 30 april
2014, C-26/13, Kásler en Rábai, r.o. 73-74; HvJ 26 februari 2015, C-143/13, Matei, r.o. 74-75).
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Vervolgens zouden alle bepalingen inzake prijsbepaling gegroepeerd moeten worden.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt derhalve op grond van artikel
VI.87, § 1, 3° WER aan om de algemene voorwaarden te herstructureren conform
haar bovenvermelde opmerkingen.

§ 3. Onvoldoende afstemming van de artikelen – complexe formulering
3.
Zoals ook in de hiernavolgende artikelsgewijze bespreking naar voren komt, zouden
verschillende artikelen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV beter
op elkaar moeten worden afgestemd.
4.
Dit is bijv. het geval voor wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst. Uit de
artikelen 2.1., 2.2., 2.3., 2.6., 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV en de bestelbon, blijkt onvoldoende duidelijk wanneer en hoe de overeenkomst precies
tot stand komt.(zie infra nr. 17).
5.
Dit is ook het geval voor wat betreft de verhouding tussen artikel 11.6. en de artikelen
13.1. en 13.9. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, die (gedeeltelijk
dan wel volledig) betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de verhuizer in geval van
vertraging doch een verschillende regeling inhouden.
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Dat de aansprakelijkheid van de verhuizer wegens vertraging in drie verschillende bepalingen wordt behandeld maakt de algemene voorwaarden nodeloos complex en niet transparant. De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zijn op dit vlak onduidelijk en
moeilijk te begrijpen.
Daarnaast zijn deze verschillende bepalingen inhoudelijk niet op elkaar afgestemd (waarbij
er diverse inconsistenties bestaan), waardoor de consument verkeerdelijk bepaalde gevolgtrekkingen zou kunnen maken (zie ook infra nr. 0).
Voorts geldt dat aansprakelijkheidsbeperkingen die voorkomen in rubrieken die niets te maken hebben met aansprakelijkheid (cf. de artikelen 3.6, 4.2.1, 4.2.2, 5.2, 11.1, 11.3, 11.6, …), in
strijd zijn met de transparantievereiste: de consument moet duidelijk weten voor welke gevallen de onderneming zijn aansprakelijkheid beperkt of uitsluit.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt derhalve op grond van artikel
VI.87, § 1, 3° WER aan om de bepalingen te herbekijken en te reorganiseren vanuit
het perspectief van hun onderlinge samenhang en de formuleringen te herbekijken
rekening houdend met het doelpubliek (consumenten).

Afdeling 2. Omschrijving van de verhuisopdracht
6.
Teneinde tot een correcte inschatting te kunnen komen van het al dan niet onrechtmatig karakter van bepaalde contractvoorwaarden, dient voorafgaandelijk nagegaan te worden wat precies de normale kenmerkende prestaties zijn waartoe een verhuizer zich verbindt
en hoe deze prestaties gekwalificeerd worden in het gemene verbintenissenrecht.
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Zoals ook uit de onderzochte contractvoorwaarden naar voren komt, behelst de verhuisopdracht in essentie twee hoofdverbintenissen: (1) de afgesproken goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats te leveren, en dit (2) zonder schade toe te brengen aan
de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuisopdracht.
(1) de afgesproken goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats leveren
De verhuisopdracht is een aannemingsovereenkomst en de uitvoering binnen de overeengekomen termijn wordt als een resultaatsverbintenis beschouwd3.
(2) zonder schade toe te brengen aan de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuisopdracht
Krachtens het gemene recht kan de overeenkomst tot verhuis worden gekwalificeerd als een
vervoerscontract, en zal op nationale verhuizingen de wet van 25 augustus 1891 houdende
herziening van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst4 van toepassing zijn5. Krachtens artikel 4 van deze wet zal er dan een resultaatsverbintenis rusten op de vervoerder de goederen zonder enige beschadiging af te leveren 6. Deze
bepaling doet tegen de vervoerder een vermoeden van schuld ontstaan dat hij moet omkeren
door omstandigheden ter rechtvaardiging die elke schuld van zijnentwege uit te sluiten7.
Voor wat betreft internationale verhuizingen is op te merken dat het CMR-verdrag 8, luidens
artikel 1, § 4, c), niet van toepassing is op verhuizingen, voor zover karakteristieken als het
uiteennemen, het in- en verpakken bij het afhalen en afleveren aanwezig zijn 9. Wel kan het
CMR-verdrag conventioneel van toepassing worden verklaard door de contractpartijen 10.
Hebben de partijen dit nagelaten, dan zal de verhuizing niet worden beheerst door bepalingen van het CMR-verdrag (waaronder de resultaatsverbintenis in artikel 17, § 1 CMR-

3 M. DAMBRE, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369.
4 Boek I, Titel VIIbis, Wetboek van Koophandel, B.S. 26 augustus 1891.
5 Hoewel deze bepaling niet van toepassing op het vervoer van zaken over de weg krachtens artikel 51,
§ 2 van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering
van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van
de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en
de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt
voor internationaal goederenvervoer over de weg (BS 18 februari 2014, 13108), geldt deze uitsluiting
niet voor verhuizingen op grond van artikel 51, § 3, 3° van de wet. Hieruit volgt, a contrario, dat artikel 4
van de vervoerswet wel op verhuizingen van toepassing is.
6 Zie voor een toepassing hiervan op een verhuisopdracht: Kh. Antwerpen, 10 maart 1997, RHA 1999,
p. 364.
7 Luik, 26 juni 1995, T.Verz. 1995, 666.
8 Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg. Het CMR-Verdrag is van dwingend
recht (art. 41 CMR), er mag niet door partijen van af worden geweken.
9 Kh. Antwerpen, 2 april 1979, Eur. Vervoerr. 1979, 933 en Kh. Antwerpen, 1 april 1980, Eur.Vervoerr.
1980, 461
10 Antwerpen, 16 oktober 1985, RHA 1987, 204.
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verdrag), maar door het gemene recht11 zoals vervat in de artikelen 1782 e.v. BW en hierna
wordt besproken12.
Op grond van het gemene recht (het Burgerlijk Wetboek13) zal de verhuizer belast met een
vervoersopdracht te land of te water ten aanzien van de bewaring en het behoud van de zaken die hun zijn toevertrouwd, dezelfde verplichtingen hebben als logementhouders, van wie
sprake is in de titel Bewaargeving en sekwester van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1782
B.W.), en is aansprakelijk voor het verlies en de beschadiging van de zaken die hem zijn toevertrouwd, tenzij hij kan bewijzen dat deze zijn verloren gegaan of beschadigd door toeval of
overmacht (artikel 1784 B.W.).
De verhuizer heeft dan ook in principe een resultaatsverbintenis om de goederen die het
voorwerp uitmaken van zijn opdracht, alsmede de omgevingsgoederen waarover hij het
meesterschap krijgt, zonder enige beschadiging terug te geven14.
Daarnaast weegt op de verhuizer een resultaatsverbintenis om geen schade toe te brengen
aan de gebouwen in het kader van de verhuisovereenkomst 15.

III. Artikelsgewijze bespreking van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
Afdeling 1. Definities
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De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen bevatten de volgende definities:
•

De klant: de opdrachtgever, degene die verhuisgoederen of andere roerende zaken
ter verhuizing aanbiedt;

•

De consument: de klant, de opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon die handelt
voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek economisch recht
(WER) wordt aanzien als consument;

•

De verhuizer: de door BKV erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuizingen
uitvoert;

•

De onderaannemer: de ondernemer, die zich ten aanzien van de verhuizer belast
met opdrachten (verpakking, lading, vervoer over de weg, per spoor, maritiem- en
luchtvervoer, douane, opslag, leveringen);

11 Antwerpen, 31 oktober 2011, RHA 2012, afl. 2, 163.
12 Kh. Antwerpen, 10 maart 2010, RABG 2014, afl. 9, 570, noot P. NEELS en Kh. Antwerpen 28 maart
2013, RABG 2014, afl. 9, 574, noot P. NEELS
13 Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk III, Afdeling II van het Burgerlijk Wetboek.
14 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Overzicht van
rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en aanneming, TPR 2008, nr. 339 e.v.
15 J. HERBOTS en C. PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere overeenkomsten,
TPR 1989 (1039), 1324, nr. 373).
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•

De bestelbon: de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming van alle in het kader van de verhuizing gemaakte afspraken (inclusief bijzondere opdrachten) tussen
de verhuizer en de consument;

•

De opdracht: (niet limitatief) ongeacht de combinatie van meerdere handelingen, nl.
het in- en/of uitpakken, het transport, het (her)monteren, … van goederen;

•

De goederen: alle roerende zaken, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst
en/of opdracht;

•

De werkdagen: het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen
en wettelijke feestdagen. Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag
afloopt, wordt hij verlengt tot de eerstvolgende werkdag.

7.
In de eerste plaats is op te merken dat de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zowel het begrip “klant” als het begrip “consument” hanteren. Het begrip
klant is hierbij ruimer opgevat dan het begrip consument, aangezien een consument altijd
een klant is maar een klant mogelijk geen consument doch een professioneel kan zijn.
Hoewel de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in haar bepalingen, afgezien van de definitie van bestelbon, consistent het begrip klant hanteren, is te besluiten dat,
voor de toepassing van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, het begrip
klant als consument is op te vatten.
Aanbeveling
Teneinde de leesbaarheid en begrijpbaarheid te bevorderen, beveelt de Commissie
voor Onrechtmatige Bedingen derhalve op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER aan
om in de bepalingen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
consistent het begrip “consument” te hanteren in de plaats van “klant”, dan wel de
term klant definiëren door te verwijzen naar de definitie van consument.
In beide gevallen wordt aanbevolen de nu gehanteerde definitie van de “consument”
aan te passen als volgt: “de opdrachtgever, dat wil zeggen de natuurlijke persoon die
handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek economisch
recht (WER) wordt aanzien als consument”.
8.
Een tweede opmerking met betrekking tot de gehanteerde definities heeft betrekking
op de definiëring van de bestelbon als “de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming
van alle in het kader van de verhuizing gemaakte afspraken (inclusief bijzondere opdrachten)
tussen de verhuizer en de consument”.
In de eigenlijke bepalingen van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
wordt op verschillende plaatsen nog steeds gewag gemaakt van de “verhuisovereenkomst”
en soms van beide (zie bv. in de artikelen 3.1. en 6; zie ook de bestelbon zelf).
Een bestelbon is een door de leverancier ondertekend document dat de omschrijving omvat
van de bestelde dienst of het bestelde goed met vermelding van de prijs en het reeds betaal-
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de voorschot. Het vormt ten opzichte van de leverancier het bewijs van een bestelling en
reeds betaald voorschot.
Uit de bestelbon volgt dat deze door de opdrachtgever zal worden ondertekend, niet door de
verhuizer. Tevens volgt uit de bestelbon dat deze volgt op een offerte van de verhuizer, dat de
algemene voorwaarden via de bestelbon door de consument geaccepteerd worden en integraal deel uitmaken van de diensten en dat ook de offerte van de verhuizer integraal wordt
aanvaard door de consument via de bestelbon. Hierbij is op te merken dat de consument
daadwerkelijk kennis moet hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden opdat ze
voor hem/haar zouden kunnen gelden 16.
Uit artikel 2.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV volgt dat een
offerte pas bindend is indien er een schriftelijk akkoord is van de klant, dat door de verhuizer
is bevestigd.
Uit de artikelen 2.6. en. 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
volgt dat de overeenkomst pas tot stand komt indien de verhuizer de opdracht schriftelijk
heeft aanvaard.
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Uit het voorgaande volgt dat de bestelbon, die enkel door de consument ondertekend wordt,
niet kan gezien worden als de verhuisovereenkomst in de zin van een voor beide partijen bindende opsomming van alle afspraken. Zoals verder uiteengezet, stelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor te bepalen dat de bestelbon zowel door de consument als door de
verhuizer ondertekend zou worden en dat de overeenkomst tot stand komt op de datum dat
beide partijen de bestelbon ondertekend hebben.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meent op grond van artikel VI.87, § 1, 3°
WER dat het aanbeveling verdient om de definitie van bestelbon als volgt aan te passen: “Bestelbon: het standaarddocument in bijlage XXX bij deze algemene voorwaarden, zoals ingevuld op grond van de offerte en de in voorkomend geval verder gemaakte afspraken en ondertekend door beide partijen, die hun aanvaarding inhoudt
met de afspraken aangaande de verhuizing zoals daarin opgenomen”.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ook voor om een definitie toe te
voegen van de term “verhuisovereenkomst”, die als volgt kan luiden: “de overeenkomst tussen de verhuizer en de consument die tot stand komt bij de ondertekening
van de bestelbon door de consument en de verhuizer en die rechtsverhouding tussen
de consument en de verhuizer beheerst”.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt voor om de algemene voorwaarden en de offerte als bijlage bij de bestelbon te voegen.

16 Het Hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de algemene voorwaarden van vervoer van de Belgische Kamer der Verhuizers aan de klant niet tegenwerpelijk zijn indien hiernaar enkel in de offerte
wordt verwezen en de tekst van deze voorwaarden niet wordt meegedeeld en indien evenmin blijkt dat
deze voorwaarden op vroegere contracten tussen partijen toepasselijk waren (Antwerpen, 16 oktober
1985, RHA 1987, 204).
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Afdeling 2. Toepasselijkheid / werkingsgebied van de BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden
1.1. Alle door de verhuizer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeen-

komsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts)handelingen, die in het kader
hiervan worden verricht, worden beheerst door deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden. Bij strijdigheid van enige bepalingen in de aanbieding, offerte, of overeenkomst met deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden, prevaleert hetgeen vermeld
in de aanbieding, offerte of overeenkomst.
9.
Met betrekking tot deze bepaling zijn er, afgezien van haar impact op de definitie van
het begrip bestelbon, geen opmerkingen te formuleren.
1.2. Deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op

eventuele algemene voorwaarden van de klant.
10.
Deze bepaling lijkt over te zijn genomen uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een rechtsverhouding tussen ondernemingen onderling en lijkt haar plaats
niet te hebben in algemene voorwaarden die de rechtsverhouding van een onderneming met
een consument regelen. Consumenten, te weten natuurlijke personen die handelen voor
doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, zullen
normaliter geen algemene voorwaarden opstellen en hanteren.
Aanbeveling
In het kader van haar bevoegdheid op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER beveelt de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan om artikel 1.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen.
1.3. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene verhuis-

voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In
voorkomend geval, zullen de partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige uitwerking.
11.
Met betrekking tot deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV vallen, in het licht van de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen, enige opmerkingen te formuleren, zowel voor wat betreft het erin vervatte deelbaarheidsbeding (1)
als voor wat betreft het erin vervatte heronderhandelingsbeding (2).

1. Het deelbaarheidsbeding
12.
De eerste zinsnede beoogt tot gevolg te hebben dat, indien een beding nietig wordt
verklaard (bv. omdat het een onrechtmatig beding betreft), enkel dit beding nietig zou zijn
zonder dat dit de andere bedingen van de overeenkomst aantast.
Het Hof van Justitie heeft met betrekking tot onrechtmatige bedingen aangegeven dat het
aan de nationale rechter toekomt om te beoordelen welke gevolgen de vaststelling van het
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oneerlijke karakter van het betrokken beding heeft voor de geldigheid van de betreffende
overeenkomst en om te bepalen of die overeenkomst zonder dat beding kan voortbestaan. 17
Hoewel volgens het Hof van Justitie de Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten18 nagestreefde doelstelling
niet ligt in een nietigverklaring van alle overeenkomsten met oneerlijke bedingen doch in het
herstel van het evenwicht tussen de partijen met, in principe, het behoud van de geldigheid
van de overeenkomst in haar geheel 19, sluit de richtlijn evenwel niet de mogelijkheid uit voor
de nationale rechter om, overeenkomstig het nationale recht, een overeenkomst tussen een
verkoper en een consument die een of meerdere oneerlijke bedingen bevat in haar geheel
nietig te verklaren louter en alleen omdat dit de consument een betere bescherming biedt 20.
Artikel VI.84, § 1, tweede lid WER bepaalt dat de overeenkomst bindend blijft voor de partijen
indien ze zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan.
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Wanneer de rechter, in toepassing van artikel VI.84, § 1, tweede lid WER, zal beoordelen of de
overeenkomst zonder de onrechtmatige bedingen kan voortbestaan en zodoende bindend
kan blijven voor de partijen, kan het deelbaarheidsbeding vervat in artikel 1.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, er niet toe strekken de rechter te verhinderen om rekening houden met zowel (1) het feit dat de overeenkomst zonder het nietige
beding naar nationaal recht kan blijven voortbestaan als (2) met de weerslag die zijn beslissing – partiële nietigheid dan wel volledige nietigheid van de overeenkomst – zal hebben op
de rechtspositie van de consument.
Aanbeveling
Aangezien artikel VI.84, § 1 WER reeds een bepaling bevat aangaande het voorbestaan van de overeenkomst bij nietigheid van een beding, beveelt de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen aan om hiernaar te verwijzen, dan wel artikel 3.1, eerste zin
van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen.

2. Het heronderhandelingsbeding
13.
De tweede zinsnede van artikel 1.3. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV legt de partijen de verplichting op, indien een beding van de overeenkomst
onrechtmatig en nietig zou zijn, naar best vermogen en te goeder trouw te onderhandelen
teneinde deze nietige bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige uitwerking. Aldus houdt dit beding een verbintenis in
om in geval van nietigheid van een beding, “naar best vermogen” en “te goeder trouw” te onderhandelen over een vervangend beding. Het beding houdt als dusdanig geen verbintenis in
voor de consument om het vervangend beding te aanvaarden en sluit de mogelijkheid om de

17 HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 44.
18 Pb. L. van 21 april 1993, afl. 95, 29.
19 HvJ 15 maart 2012, C-453/10, Perenicova en Perenic, r.o. 31; HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o.
46.
20 HvJ 15 maart 2012, C-453/10, Perenicova en Perenic, r.o. 32-33. Zie ook HvJ 30 mei 2013, C-397/11,
Jőrös, r.o. 47.
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nietigheid in te roepen ook niet uit. Het impliceert wel dat de consument eerst met de verhuizer bekijkt of en hoe het beding vervangen kan worden.
Gezien het Hof van Justitie oordeelde dat de nationale rechter bij de beoordeling van de
rechtmatigheid van een beding, de inhoud van het beding niet kan wijzigen (bijv. matigen van
een boetebeding) en zonder meer verplicht is om het oneerlijke beding buiten toepassing te
laten 21, rijst de vraag of een onderneming met een consument wel een vervangingsbeding
kan overeenkomen.
De ratio achter de onmogelijkheid voor de nationale rechter om de inhoud aan te passen, is
dat de afschrikkende werking die uitgaat van een loutere niet-toepassing van dergelijke bedingen ten aanzien van de consument zou worden uitgeschakeld, aangezien een handelaar
dan in de verleiding zouden blijven om die bedingen te gebruiken in de wetenschap dat ook al
mochten deze ongeldig worden verklaard, de overeenkomst voor zover noodzakelijk door de
nationale rechter zou kunnen worden aangevuld. 22 Om de bescherming van de consument op
doeltreffende wijze en met de geschikte middelen te waarborgen, kan de tussen consument
en verkoper bestaande situatie van ongelijkheid volgens het Hof van Justitie enkel worden
opgeheven door een positief ingrijpen buiten de partijen bij de overeenkomst om.23
14.
Er is evenwel rekening te houden met het feit dat hoewel enerzijds het aan de nationale rechter die vaststelt dat een contractueel beding oneerlijk is, is toegestaan, zonder te
wachten tot de consument daarom verzoekt, alle consequenties te trekken die volgens het
nationale recht voortvloeien uit deze vaststelling, teneinde zich ervan te vergewissen dat de
consument niet is gebonden aan dat beding24, anderzijds het beginsel van hoor en wederhoor de nationale rechter die ambtshalve heeft vastgesteld dat een beding van een overeenkomst oneerlijk is, wel in de regel verplicht om de procespartijen daarvan te informeren en
hun de mogelijkheid te bieden hierover op tegenspraak hun standpunt kenbaar te maken
overeenkomstig de naar nationaal recht geldende procesregels.25
Bij het kenbaar maken van zijn standpunt, behelst het recht van de consument op effectieve
bescherming volgens het Hof van Justitie de bevoegdheid voor de consument om rechten
juist niet uit te oefenen, zodat de nationale rechter in voorkomend geval rekening moet houden met de door de consument uitgedrukte wil, wanneer deze zich ervan bewust is dat een

21 HvJ 14 juni 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, r.o. 63 e.v. en in het bijzonder R.o. 65; HvJ 30
mei 2013, C-488/11, Asbeek en de Man Garabito, r.o. 59-60. Zie ook HvJ 30 mei 2013, C-488/11, Asbeek
en de Man Garrabito. In Belgische rechtspraak werd overigens ook reeds geoordeeld dat de rechter
een beding dat strijdig is met de artikelen 32 en 33 van de wet van 14 juni 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (BS 29 augustus 1991, 18712) niet
kan matigen op grond van artikel 1231 BW (Gent 2 februari 2005, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 2005, 324, noot P. De Vroede).
22 HvJ 14 juni 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, r.o. 67 e.v.
23 HvJ 27 juni 2000, C-240/98 t.e.m. C-244/98,Jur. 2000, I-4963,Océano Grupo, r.o. 27; HvJ 26 oktober
2006, C-168/05,Jur. 2006, I-10437,Mostaza Claro, r.o. 26.
24 HvJ 6 oktober 2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, r.o. 59; Beschikking HvJ 16 november
2010, C-76/10, Photovost; HvJ 30 mei 2013, C-397/11, Jőrös, r.o. 53 en HvJ 21 april 2016, C-377/14,
Radlinger en Radlingerová, r.o. 101.
25 HvJ 21 februari 2013, C-472/11, Banif Plus Bank.
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oneerlijk beding niet bindend is, maar toch aangeeft dat hij niet wil dat het buiten toepassing
blijft en dus vrij en geïnformeerd met het betrokken beding instemt.26
Met deze rechtspraak lijkt het Hof van Justitie aan te geven dat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen de openbare orde aanbelangen en ambtshalve door de rechter in te
roepen zijn, maar dat de consument wel afstand kan doen van de nietigheid van zo een beding zo hij/zij vrij en geïnformeerd met het betrokken beding instemt. Het voorgaande houdt
ook in dat de consument, die vrij en geïnformeerd een beslissing neemt, kan beslissen om in
plaats van enkel de nietigheid te laten spelen– die zou impliceren dat er geen beding is – met
de onderneming een nieuw beding overeen te komen.
15.
Toegepast op het heronderhandelingsbeding in de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV is derhalve te besluiten dat de consument, eenmaal hij zich in de beschermde positie bevindt, ervoor kan opteren afstand te doen van de nietigheid van het onrechtmatig beding en ervoor kan opteren onderhandelingen aan te knopen met de verhuizer
ter vervanging van een nietig onrechtmatig beding.
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Problematisch is evenwel dat in casu het heronderhandelingsbeding, zoals opgenomen in de
algemene voorwaarden BKV, aan de consument reeds vanaf de contractsluiting, en derhalve
op een ogenblik waarop de consument nog geen afstand kan doen van de hem geboden bescherming, de verbintenis oplegt zich niet als dusdanig te beroepen op de nietigheid van het
beding en een vervangingsbeding te onderhandelen. Zoals aangegeven impliceert dit heronderhandelingsbeding weliswaar geen aanvaarding van het vervangend beding, maar de verplichting tot heronderhandeling beperkt de consument toch in zijn/haar mogelijkheid om het
betrokken beding meteen nietig te laten verklaren.
Een dergelijk heronderhandelingsbeding is derhalve te beschouwen als een ongeldige voorafgaandelijke afstand van de nietigheid die de consument ontleent aan het dwingendrechtelijke artikel VI.84, § 1 WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° WER aan om het heronderhandelingsbeding vervat in artikel 1.3. van de algemene
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen.
1.4. Deze BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere

overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of
mondeling.
16.
Het oogmerk van deze bepaling lijkt erin te bestaan om de bepalingen van de algemene voorwaarden – die overeenkomstig artikel 1.1. alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte
offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle rechtshandelingen
die in het kader hiervan worden verricht beheersen – retroactief in de plaats te stellen van
eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk
of mondeling, die werden gesloten of gevoerd vooraleer er tussen beide partijen wilsover-

26 HvJ 21 februari 2013, C-472/11, Banif Plus Bank, r.o. 35; HvJ 14 april 2016, C-381/14 en C-385/14,
Sales Sinués, r.o. 25.
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eenstemming bestond over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op hun
rechtsverhouding.
Deze bepaling is bekeken in het licht van haar verhouding met artikel 1.1. en artikel 2.6. van
de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, onduidelijk en onbegrijpelijk.
Op grond van artikel 1.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV prevaleert bij strijdigheid van enige bepaling in de aanbieding, offerte of overeenkomst met de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, wat vermeld staat in de aanbieding,
offerte of overeenkomst. Er lijkt derhalve een onderscheid te maken te zijn tussen enerzijds
de aanbieding, offerte of overeenkomst en anderzijds de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV terwijl tegelijkertijd krachtens voormelde geciteerde bepaling de algemene voorwaarden alle andere afspraken vervangen.
Het is onduidelijk waarom er een onderscheid te maken is tussen enerzijds de overeenkomst
en anderzijds de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Eens aanvaard,
maken deze algemene voorwaarden immers deel uit van de overeenkomst die tussen de onderneming en de consument tot stand komt.
Het is daarnaast onduidelijk hoe dit te verenigen is met de omschrijving van de bestelbon en
artikel 2.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, op grond waar “de
aanvaarding” wordt geacht alle in het kader van de verhuizing gemaakte afspraken tussen de
verhuizer en de klant volledig en juist weer te geven.
17.
Op grond van het bovenstaande is dan ook te besluiten dat artikel 1.4. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, gelezen in haar samenhang met de definitie
van de bestelbon, artikel 1.1. en artikel 2.6, niet voldoet aan het vereiste van duidelijkheid en
begrijpelijkheid van artikel VI.37, § 1 WER en zodoende als onrechtmatig kan worden beschouwd op grond van artikel I.8, 22° WER en artikel VI.82, tweede lid WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° en 3° WER aan om artikel 1.4. te schrappen, dan wel aan te passen door aan te geven dat de overeenkomst die tot stand komt eerder aangegane overeenkomsten met
betrekking tot dezelfde prestatie vervangt.

Afdeling 3. Aanbieding/Offerte – totstandkoming van de overeenkomst
2.1.Iedere door of namens de verhuizer gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan
ook, is vrijblijvend en bindt de verhuizer niet, zolang er geen uitdrukkelijk ondertekend
akkoord van de klant werd bekomen (overeenkomstig art.3) en dit door de verhuizer op
haar beurt werd bevestigd, behalve indien en voor zover door de verhuizer schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
18.
Op grond van deze bepaling is iedere door of namens de verhuizer gedane aanbieding
of offerte vrijblijvend en bindt ze de verhuizer niet. Pas wanneer een uitdrukkelijk ondertekend akkoord van de consument werd bekomen en dit door de verhuizer op zijn beurt werd
bevestigd, ontstaat er een bindende overeenkomst.
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Deze bepaling moet worden gelezen in samenhang met de artikelen 2.6. en 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV die bepalingen bevat inzake de totstandkoming van de overeenkomst en de bestelbon.
Krachtens artikel 2.6.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV komt de
overeenkomst met de verhuizer pas tot stand nadat de verhuizer een opdracht schriftelijk
heeft aanvaard. Artikel 2.7. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
bepaalt dat indien een aanbieding of offerte niet vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, de overeenkomst tot stand komt op het moment dat het aanbod of de offerte door de klant tijdig en rechtsgeldig schriftelijk wordt geaccepteerd. Het is daarbij, gelet
op artikel 2.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, niet duidelijk
wanneer een offerte niet vrijblijvend is.
Uit de bestelbon volgt dat deze volgt op een offerte (zie hoofding) en uitgaat van de opdrachtgever, d.w.z. de consument.
De definitie van de term bestelbon lijkt de indruk te wekken dat de overeenkomst tot stand
komt door de ondertekening van de bestelbon (wat ook wordt bevestigd door het feit dat de
bestelbon zelf spreekt van een verhuiscontract of verhuiscontract), maar dit wordt dan weer
tegengesproken door artikel 2.6.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV.
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Overeenkomstig het gemene recht geldt dat, zo er een offerte van de verhuizer is die alle
elementen van een aanbod bevat en deze wordt bevestigd door de bestelbon, de overeenkomst op dat ogenblik tot stand komt zonder dat er nog een instemming nodig is vanwege de
verhuizer.
Alle voormelde bepalingen van de algemene voorwaarden samen gelezen en het gemene
recht indachtig, is het voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen niet duidelijk wanneer de overeenkomst precies tot stand komt en wanneer de consument gebonden is. De
bepalingen lijken aan te geven dat enkel de verhuizer niet gebonden is tot op het ogenblik
waarop hij de bestelbon aanvaardt, terwijl de bestelbon wel al verbindend lijkt te zijn voor de
consument.
19.
In dit verband is op te merken dat krachtens artikel VI.83, 1° WER in elk geval onrechtmatig is het beding dat ertoe strekt te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van
de consument terwijl de uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is
aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil. In het
verleden werd geoordeeld dat de gelijkaardige bepaling artikel 74, 1° van de wet van 6 april
2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming27 (WMPC) wordt geschonden indien in een aankoopbelofte een beding wordt opgenomen waarin enerzijds de kandidaat-koper zich definitief verbindt het goed aan te kopen van de kandidaat-verkoper en belooft de eigendom aan te kopen zodra de kandidaat-verkoper het vordert en anderzijds de
kandidaat-verkoper de aankoopbelofte tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeen-

27 BS 12 april 2010, 20803.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

komst, die normaliter tot stand komt na de ondertekening door de klant van een reeds door
de verhuizer ondertekende bestelbon, afhankelijk wordt van de loutere wil van de verhuizer. 28
In die zin kan er sprake zijn van een louter potestatieve en schorsende voorwaarde en is het
beding nietig op grond van artikel VI.83, 1° WER.
Aanbeveling
Teneinde de totstandkoming van de verhuisovereenkomst op duidelijke en transparante wijze weer te geven, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan
dat in de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een duidelijke regeling inzake de totstandkoming van de overeenkomst wordt opgenomen zodat het voor
de consument duidelijk is vanaf wanneer hij/zij gebonden is door een overeenkomst
met de verhuizer.
Een mogelijke benadering daarbij kan zijn dat de bestelbon wordt aangepast tot een
formulier dat door beide partijen ondertekend moet worden. De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV kunnen dan bepalen dat de verhuisovereenkomst
tussen de consument en de verhuizer tot stand komt eens de bestelbon door beide
partijen is ondertekend.

2.2
Alle door of namens de verhuizer bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld,
maar binden de verhuizer niettemin slechts voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door
de verhuizer is bevestigd.
20.
Op grond van artikel VI.83, 3° WER zijn, behoudens de wettige bedingen van prijsindexering die de wijze waarop de prijs wordt aangepast expliciet omschrijven, onrechtmatig,
de bedingen die ertoe strekken in een overeenkomst van bepaalde duur te bepalen dat de
prijs van de producten wordt vastgesteld op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat
ogenblik de consument de mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 2.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zou in strijd zijn
met artikel VI.83, 3° WER indien de nieuwe prijslijsten, brochures, catalogi, enz. van de verhuizer, uitgevaardigd na de totstandkoming van de overeenkomst, de prijs die in de overeenkomst werd bedongen zouden wijzigen. Deze bepaling zou ook in strijd zijn met artikel VI.83,
1° WER indien de bepaling zou voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument
terwijl de onderneming nog haar prijzen zou kunnen aanpassen.
Het is niet duidelijk of de betrokken bepaling enkel beoogt te bepalen dat de prijzen, indien ze
nog niet zijn overeengekomen, de verhuizer niet binden.
Aanbeveling
Onverminderd de toepasselijke verplichtingen inzake prijsinformatie, beveelt de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER aan
28 Antwerpen, 17 december 2007, NjW 2008, 448, noot R. Steennot.
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om te bepalen dat de prijs voor de verhuizing deze is zoals vastgelegd in de bestelbon, teneinde, overeenkomstig artikel VI.37, § 1 en VI.82, tweede lid WER, te voldoen
aan het vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid.
Daarnaast beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan artikel 2.1.van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te groeperen met de andere
bepalingen inzake prijsbepaling, teneinde de globale leesbaarheid van de algemene
voorwaarden te bevorderen.

2.3
Een aanvraag door de klant, die afwijkt van een door of namens de verhuizer gedane aanbieding of offerte, geldt als een verwerping van deze aanbieding of offerte en
bindt de verhuizer niet.
21.
Dit beding benadrukt dat er, in lijn met het beginsel van de wilsautonomie, bij gebreke van wilsovereenstemming geen overeenkomst tot stand komt.
Het beding maakt de overeenkomst nodeloos complex voor een consument, te meer daar
niet duidelijk is hoe in de praktijk, via het voorgeschreven systeem van de bestelbon, de klant
een aanvraag kan doen die afwijkt van de offerte.
Aanbeveling
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Het verdient volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aanbeveling om op
duidelijke en ondubbelzinnige wijze te bepalen wanneer de overeenkomst tot stand
komt (bij ondertekening door beide partijen van de bestelbon) en deze bepaling te
schrappen.

2.4
Zolang geen ondertekende verhuisovereenkomst voorligt, is de verhuizer te allen
tijde bevoegd om onderhandelingen met de klant af te breken zonder opgave van redenen
en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te
onderhandelen.
2.5
Zolang geen ondertekende verhuisovereenkomst voorligt, is de klant te allen tijde
bevoegd om onderhandelingen met de klant 29 af te breken zonder opgave van redenen en
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen.
22.
Deze bepaling herhaalt het in de wilsautonomie vervatte principe van de contractvrijheid, op grond waarvan het partijen o.a. vrijstaat om wel of niet te contracteren. Evenwel
kunnen contractspartijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst enkel vrij de onderhandelingen afbreken, voor zover zij van die vrijheid geen misbruik maken 30 en hierdoor
bovendien geen afbreuk doen aan een rechtmatig bij de tegenpartij gewekt vertrouwen. Bovendien kan het achteraf niet tot stand komen van een overeenkomst wegens het onrecht-

29 Dit moet zijn “verhuizer”.
30 Zo heeft het Hof van Cassatie beslist dat een weigering om te contracteren die kennelijk niet overeenstemt met de uitoefening van de contractsvrijheid door een voorzichtig en oplettend persoon,
rechtsmisbruik kan uitmaken (Cass. 7 oktober 2011, RW 2012-13, 1181, noot S. Jansen en S. Stijns en
TBBR 2012, 489, noot A. De Boeck).
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matig afbreken van de onderhandelingen resulteren in een buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van artikel 1382 BW (“culpa in non contrahendo”).
In voormelde bepaling wordt de aansprakelijkheid voor het onrechtmatig afbreken van de
onderhandelingen volledig uitgesloten, weliswaar op wederkerige basis.
De vraag rijst of artikel 2.4. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
als een onrechtmatig beding te beschouwen is, in zoverre het aan de consument de mogelijkheid ontneemt de verhuizer aansprakelijkheid te stellen voor een “culpa in non contrahendo” dan wel de toepassing van de vertrouwensleer op het afbreken van de onderhandelingen door de verhuizer lijkt uit te sluiten.
Krachtens artikel VI.83, 13° WER is in elk geval onrechtmatig het beding dat ertoe strekt de
onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar grove schuld of
voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het nietuitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst
vormt.
Artikel VI.83, 13° WER is in eerste instantie gebaseerd op de principes in het gemene verbintenissenrecht inzake exoneratiebedingen, waar het verbod tot uitsluiting van aansprakelijkheid ook betrekking heeft op onder andere exoneratie voor eigen opzet tijdens de precontractuele fase. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is dan ook van oordeel dat de bepaling zoals ze nu geformuleerd is in strijd is met artikel VI.83, 13° WER. De onderneming kan
zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten indien bijvoorbeeld door zijn foutief gedrag een quasiakkoord met betrekking tot een verhuisopdracht toch niet doorgaat.
Aanbeveling
De Commissie beveelt bijgevolg aan om zowel artikel 2.4 (afbreking van de onderhandelingen door de verhuizer) als artikel 2.5 (afbreking van de onderhandelingen
door de consument) als volgt te herformuleren:
“Behoudens bij foutief gedrag, is … te allen tijde bevoegd om de onderhandelingen af
te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of verplicht te worden verder te onderhandelen.”

2.6
Een overeenkomst met de verhuizer komt pas tot stand nadat de verhuizer een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard. De aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven.
23.
Deze bepaling moet worden gelezen in haar samenhang met artikel 2.1. en 2.7.van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van dit beding, wordt dan ook verwezen naar wat hierboven werd uiteengezet bij de
bespreking van artikel 2.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie
supra nrs. 17 e.v.).
24.
Daarenboven is vast te stellen dat deze bepaling in strijd is met VI.83, 1°, 4° en 5°
(aangezien de aanvaarding door de verhuizer wordt geacht de overeenkomst juist weer te
geven, wat impliceert dat de verhuizer de overeenkomst eenzijdig kan wijzigen), en art.
VI.83,29° WER.
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Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° en 3° WER aan om te herbekijken of deze bepaling nodig is en deze desgevallend
te herformuleren tot een duidelijk en rechtmatig beding.

2.7
Indien een aanbieding of offerte, gezien het bepaalde in art. 2 van deze “BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden” niet vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is
gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte
door de klant tijdig en rechtsgeldig schriftelijk wordt geaccepteerd. De acceptatie van de
aanbieding of offerte wordt dan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
25.
Deze bepaling moet worden gelezen in haar samenhang met artikel 2.1 en 2.6 van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van dit beding wordt dan ook verwezen naar wat hierboven werd uiteengezet bij de
bespreking van artikel 2.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie
infra nrs. 17 e.v.).
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26.
Deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevat
de uitzondering op het totstandkomingsproces van de verhuisovereenkomst onder artikel 2.1
en artikel 2.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV. Volgens artikel
2.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV is de offerte vrijblijvend
tenzij akkoord van de klant en de verhuizer. Het is voor de Commissie voor Onrechtmatige
Bedingen niet duidelijk welke situatie wordt geviseerd in artikel 2.7 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan om te herbekijken of deze bepaling nodig is en deze desgevallend te herformuleren tot een duidelijk beding.

2.8
Het is de verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden – onderaannemers – , tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk door de klant wordt uitgesloten bij aanvang van de overeenkomst.
27.
Het behoort in principe aan de verhuizer om zelf uit te maken op welke wijze de verhuisopdracht het best uitgevoerd wordt, en óf, en met welke onderaannemers er het beste
gewerkt wordt.
De verhuizer is er in het kader van zijn informatieverplichting 31 wel toe gehouden de nodige
toelichting te geven omtrent deze wijze van uitvoering en zoveel als mogelijk te verduidelijken
met welke onderaannemers er gewerkt wordt32. Dit is ook voor de verhuizer zelf van belang,

31 Zie art. VI.2, 4°, van het Wetboek van economisch recht.
32 Zie reeds COB 8 (11 september 2001), “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen”,
p. 3.
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bijvoorbeeld in het kader van eventuele prijswijzigingen die door de onderaannemers zouden
worden doorgevoerd33.
Dit geldt niet bij een verhuisovereenkomst die “intuitu personae” is aangegaan, en in deze
clausule wordt in die uitzondering voorzien.
Tijdens het onderhoud dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen had met de Belgische Kamer der Verhuizers is naar voor gekomen dat bij het beroep op derden de situatie
aanmerkelijk anders is naargelang het gaat om internationale verhuisopdrachten, waar
noodgedwongen een beroep moet worden gedaan op verschillende partijen en waarbij het
afstemmen van de verschillende deelopdrachten of vervoersmodi geen evidente zaak is, dan
wel om een nationale verhuisopdracht.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt in dat opzicht voor dat het aanbeveling
verdient twee modeldocumenten op te maken.
Een ander element dat tijdens de vergadering met de Belgische Kamer der Verhuizers naar
voor kwam, is de situatie waar op het moment van de verhuisopdracht zelf de afspraak met
een bepaalde consument niet kan nageleefd worden (bijvoorbeeld omdat de verhuizer opgehouden werd bij een vorige klant), en de verhuizer noodgedwongen op een andere verhuizer
of onderaannemer een beroep moet doen om de afspraak met de consument na te leven.
In die gevallen is het noodzakelijk dat de consument vanaf die situatie zich voordoet hierover
wordt geïnformeerd en zijn instemming moet verlenen met het uitvoeren van de dienst door
deze andere verhuizer of onderaannemer.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
2° WER aan dat artikel 2.8. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV als volgt wordt aangevuld:
“2.8
Het is de verhuizer toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
besteden aan derden – onderaannemers. In de overeenkomst wordt zoveel als mogelijk verduidelijkt met welke onderaannemers er gewerkt wordt. De verhuizer licht de
consument zo vlug als mogelijk in over deze onderaannemers indien dit niet bij de
contractsluiting kon voorzien worden, alsook bij iedere wijziging ter zake.
Deze bepaling geldt niet indien de mogelijkheid tot onderaanneming uitdrukkelijk
schriftelijk door de klant wordt uitgesloten bij aanvang van de overeenkomst.”
Tot slot beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in het belang van de
transparantie en duidelijkheid ook aan om de bepalingen inzake onderaannemers te
groeperen in een afzonderlijke bepaling.

33 Zie infra, nr. 31.
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Afdeling 4. Vergoeding
3.1. Het volume van de goederen, de verhuisafstand en de duur van de opdracht, zoals
vermeld in de verhuisovereenkomst, gelden als basis voor de verhuisprijs. Behoudens
uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief
van de onderneming toepasselijk. De prijs voor overeengekomen bijzondere opdrachten,
conform art. 6 van de voorliggende voorwaarden, wordt in de verhuisovereenkomst (de
bestelbon) opgenomen.
28.
Niettegenstaande de titel van artikel 3 gaat deze bepaling in hoofdzaak over de vergoeding en de prijsbepaling. Artikelen 3.5, 3.6 en 3.7 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV betreffen andere onderwerpen dan de bepaling van de prijs (en
vergoeding) en horen niet thuis in deze bepaling, waarvan de titel best wordt aangepast. Diverse andere bepalingen (bv. 2.2, 11.1) hebben wel betrekking op de prijsbepaling.
Aanbeveling

66

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan dat alle bepalingen inzake de prijsbepaling gegroepeerd worden onder
eenzelfde artikel, zodat de consument op een duidelijke wijze inzicht krijgt in de manier waarop de prijs wordt bepaald. De bepalingen die geen verband houden met de
prijsbepaling worden bij voorkeur onder een ander artikel ondergebracht.
29.
Artikel 3.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV betreft de
prijsberekeningswijze: de prijs voor de verhuizing wordt bepaald aan de hand van het tarief
dat de verhuizer hanteert voor, respectievelijk, het volume van de goederen, de verhuisafstand en de duur van de opdracht.
Uit een letterlijke lezing van de bepaling volgt dat, gelet op de gelijkschakeling tussen de bestelbon en de verhuisovereenkomst in de definitielijst, de bestelbon het volume van de goederen, de verhuisafstand en de duur van de opdracht alsmede de prijs voor de overeengekomen bijzondere opdrachten zal bevatten, maar niet noodzakelijk een vermelding van de tarieven die door de verhuizer worden gehanteerd. Een raadpleging van de bestelbon leert inderdaad dat de tarieven van de verhuizer nergens in de bestelbon worden vermeld, en doet vermoeden dat deze tarieven bepaald worden aan de hand van de voorafgaandelijke offerte (die
volgens de tekst van de bestelbon wel integraal deel uitmaakt van de bestelbon, maar er niet
is bijgevoegd).
Bijgevolg is het voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan de hand van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV en het model van bestelbon niet duidelijk
of en op welke wijze de prijs(berekeningswijze) aan de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze wordt meegedeeld. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst in
dit verband naar de op ondernemingen rustende verplichting om de consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verschaffen
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over de totale prijs van de goederen of diensten, of zo deze niet redelijkerwijze vooraf kan
worden berekend, over de manier waarop de prijs moet worden berekend.34
30.
Daarenboven lijkt de huidige bepaling de mogelijkheid in te houden dat de prijs van de
producten wordt vastgelegd op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen
op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen. In die zin is zij in
strijd met artikel VI.83, 3° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, §1,
2° WER aan om een duidelijke tarieflijst te hanteren, waarbij de prijsberekeningswijze
en de resulterende prijs aan de consument zouden worden verduidelijkt aan de hand
van een voorbeeld.
Ze beveelt ook aan, daar de bestelbon met de verhuisovereenkomst wordt gelijkgeschakeld, om de prijs voor alle te leveren diensten afzonderlijk op te nemen in de bestelbon.

3.2
De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in
hoofde van de verhuizer, worden alle overuren berekend op basis van het tarief van de
onderneming. Behoudens afwijkende regelingen op ondernemingsvlak, worden overuren
in de verhuissector als volgt gedefinieerd:
in het 5-dagensysteem: maandag, dinsdag, woensdag: na het 8ste uur; donderdag
en vrijdag na het 7de uur;
in het 6-dagen systeem: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag na
de
het 7 uur; zaterdag na het 3de uur;
De regeling, van toepassing inzake overuren dient in de offerte opgenomen te worden.
31.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert er vooreerst aan dat het aan
de verhuisonderneming is om de consument voorafgaandelijk duidelijk in te lichten omtrent
de manier waarop de prijs wordt berekend en een redelijke schatting te maken van het normaal verschuldigde bedrag, alle kosten inbegrepen.
Met betrekking tot deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV vraagt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zich af of de consument, volgend op
een schatting van de verwachte duur van de verhuisopdracht gemaakt door de verhuisonderneming op grond van de hem door de consument overeenkomstig artikel 11.1. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV overgemaakte informatie, voorafgaandelijk aan de verhuizing werd ingelicht omtrent het feit dat de verhuisopdracht niet zonder

34 Zie artikel VI.45, § 1, 5° WER voor wat betreft de overeenkomsten op afstand, artikel VI.64, § 1, 5°
WER voor wat betreft de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en VI.2, 3° WER voor de overige overeenkomsten met consumenten.
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overuren zou kunnen worden uitgevoerd binnen het tijdsbestek van één (werk)dag en hij
hiermee heeft ingestemd.
Zo dit niet het geval is, zou artikel 3.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV tot gevolg kunnen hebben dat de uiteindelijke prijs van de verhuizing wordt bepaald
op het ogenblik van de levering dan wel dat de prijs kan worden verhoogd op basis van elementen die enkel van de wil van de verhuizer afhangen (bv. door de duur van de verhuisopdracht te laten oplopen of op een later tijdstip in de werkdag met de verhuisopdracht aan te
vatten), behoudens indien dit een fout van de verhuizer zou uitmaken. Onder omstandigheden
kan artikel 3.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bijgevolg een
onrechtmatig beding zijn op grond van artikel VI.83, 3° WER.
Het behoort volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tot de taken van de verhuisonderneming om een timing op te maken van de uren die nodig zijn om de verhuisopdracht uit te voeren. De “overuren” of extra tijd die gespendeerd moet worden, zouden te wijten moeten zijn aan onvoorziene omstandigheden waardoor het voorziene schema niet kan
nageleefd worden. Een vergoeding hiervoor zou enkel mogen toekomen aan de verhuizer indien de overuren of extra tijd te wijten zijn aan de consument en de verhuizer zelf geen fout
heeft begaan (bv. verkeerde inschatting van de tijd nodig voor de verhuizing).
Daarenboven is op te merken dat in zoverre de bestelbon de overeenkomst uitmaakt, de regeling inzake overuren in de bestelbon is op te nemen.
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Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° WER aan om in artikel 3.2. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te verduidelijken dat overuren zullen worden aangerekend aan de hand van
het vooraf meegedeelde tarief van de verhuizer indien beide partijen hun akkoord
hebben geuit over deze extra prestaties.
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87,
§ 1, 3° WER op dat het, op grond van het vereiste van duidelijkheid en transparantie
gesteld door artikel VI.37, § 1 WER, aanbeveling verdient te benadrukken dat de zinsneden “na het X uur” de verlopen uren van de werkdag betreffen, en niet de gepresteerde uren in het kader van de specifieke verhuisopdracht. Dit is van belang zo het
tijdstip van aanvang van de werkdag en het tijdstip van aanvang van de verhuisopdracht niet samenvallen.

3.3
Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten overstaan van bijv. doch niet gelimiteerd: brandstofkosten, opgelegde CAO’s, spoorwegtarieven, wisselkoersen, … en dit ten
gevolge van tariefwijzigingen van de eventuele onderaannemers volgens de bepalingen
van deze algemene voorwaarden, en die onafhankelijk zijn van de wil van de verhuizer of
van de loutere wil van de onderaannemer. De reden van de prijswijziging moet, op het
ogenblik van de kennisneming door de verhuizer, aan de klant meegedeeld worden. Dit
geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.
32.
Inzake de mogelijkheid tot prijsaanpassing vervat in artikel 3.3. van de algemene
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, verwijst de Commissie voor Onrechtmatige
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Bedingen in de eerste plaats naar het standpunt dat ze in haar eerdere advies ter zake verkondigde:
“De Commissie is van oordeel dat het, teneinde in overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 32.2. W.H.P.C., geïnterpreteerd in het licht van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 van de Raad
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna genoemd richtlijn oneerlijke
bedingen), noodzakelijk is de volgende elementen toe te voegen aan deze clausule, op basis van de
hierna volgende overwegingen:
1.
Informatieverplichting: de verhuizer moet bij het sluiten van de overeenkomst met de consument duidelijk specifiëren met welke onderaannemers er zal gewerkt worden, welke prijs er initieel
overeengekomen was, en welke objectieve elementen een invloed kunnen hebben op de prijs. Een
verwijzing naar de loutere wil van de onderaannemer als rechtvaardiging voor de prijsaanpassing kan
volgens de Commissie niet als een afdoende grond tot prijswijziging ingeroepen worden. Er moet kunnen verwezen worden naar pertinente objectieve elementen, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de
brandstofkosten, opgelegde CAO's, gewijzigde spoorwegtarieven, op grond waarvan de onderaannemer genoodzaakt zou zijn (…) tarieven aan te passen.
2.
De verhuizer kan de prijs maar wijzigen op basis van deze in de overeenkomst opgesomde
concrete objectieve elementen.
3.
Is de eindprijs (de uiteindelijk aangerekende prijs) te hoog ten opzichte van de bij het sluiten
van de overeenkomst bedongen prijs (artikel 1.l) van de bijlage bij de richtlijn oneerlijke bedingen) dan
zou de consument volgens de Europese wetgever het recht dienen te hebben de overeenkomst op te
zeggen.
Voor de beoordeling van het al dan niet rechtmatige karakter van een beding van een overeenkomst
dient evenwel rekening gehouden te worden met onder meer de aard van de producten of diensten
waarop de overeenkomst betrekking heeft (artikel 31, § 3 WHPC).
Eigen aan een verhuisovereenkomst is dat het om een geïndividualiseerde overeenkomst gaat die bijgevolg niet zomaar overgedragen kan worden. Rekening houdend met deze geïndividualiseerde aard is
het toekennen van een opzegrecht voor de consument geen redelijke optie, en zal de schade ingevolge
opzeg voor de verhuisonderneming precies door deze moeilijke overdraagbaarheid sowieso hoger komen te liggen.
Op basis van deze overwegingen beveelt de Commissie de hiernavolgende formulering aan:
"Er kunnen zich prijswijzigingen voordoen ten gevolge van tariefwijzigingen van de onderaannemer(s)
volgens de modaliteiten medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst, onafhankelijk van de wil van
de verhuizer of van de loutere wil van de onderaannemer, op basis van de in de bijzondere voorwaarden opgesomde elementen. De reden van de prijswijziging moet op het ogenblik van de kennisneming door de verhuizer aan de klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs.
De verhuisonderneming dient dan in de bijzondere voorwaarden de concrete objectieve elementen
aangeven op basis waarvan de tarieven van de onderaannemers wijzigingen kunnen ondergaan.” 35

35 Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizing”, advies nr. 8, 11 september 2001: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/AboutSPF/avis-cob-cca/Advies-8-Commissie-Onrechtmatige-Bedingen.pdf , 3-4.
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33.
Deze aanbeveling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen werd niet volledig
opgevolgd. Meer bepaald werden enkel de voorbeelden van pertinente objectieve elementen
op niet-limitatieve wijze opgenomen in artikel 3.3 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV.
Artikel VI.83, 3° WER bepaalt immers dat het onrechtmatig is om in overeenkomsten van bepaalde duur te bepalen dat de prijs van de producten wordt vastgelegd op het ogenblik van
levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van
haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de mogelijkheid wordt geboden om de
overeenkomst te beëindigen.
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Ingevolge rechtspraak van het Hof van Justitie zal een beding tot prijswijziging waarin de
consument geen kosteloos opzegrecht wordt toegekend na de prijswijziging door de verhuizer, door de nationale rechter als onrechtmatig kunnen worden beschouwd. Het Hof van Justitie oordeelde namelijk dat de nationale rechter, bij het beoordelen van een onrechtmatig
karakter van een beding tot prijswijziging in de algemene voorwaarden, de mogelijkheid tot
opzegging van de consument in aanmerking kan nemen.36 Het Hof van Justitie voegde hier
nog aan toe dat, in het kader van de beoordeling van de kosteloze opzegmogelijkheid voor de
consument ten gevolge van een eenzijdige prijswijziging door de onderneming, de formele
juridische mogelijkheid tot opzegging overigens niet volstaat aangezien de nationale rechter
in functie van de concrete omstandigheden (bv. concurrentie op de markt, kosten verbonden
aan de opzeg en de kosten en tijd verbonden aan het veranderen van leveranciers) moet bepalen of de consument in concreto daadwerkelijk zijn opzeggingsrecht kan uitoefenen. 37
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1,
2° WER, aan dat de verhuizer bij het sluiten van de overeenkomst met de consument
zoveel als mogelijk specifieert met welke onderaannemers er zal gewerkt worden,
welke prijs er initieel overeengekomen was, en welke objectieve elementen een invloed kunnen hebben op de prijs. Zo de objectieve elementen die een invloed op de
prijs kunnen hebben in de algemene voorwaarden worden opgenomen, zoals in casu
het geval is, moet dit gebeuren aan de hand van een limitatieve en objectieve lijst, zodoende dat enkel in één van de vermelde gevallen de prijs zal kunnen worden gewijzigd.
In het licht van het voorgaande raadt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
ook aan dat naast een verduidelijking van de objectieve criteria die een prijsaanpassing kunnen verantwoorden, een kosteloos opzegrecht wordt opgenomen.
34.
In verband met de mogelijkheid tot eenzijdige prijswijzing door de verhuizer verwijst
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tot slot naar de volgende zinsnede vermeld onder de bijzondere voorwaarden in de bestelbon: “in het geval dat het reële volume verschilt
van het geschatte volume, behouden wij ons het recht voor om de prijs aan te passen”.
36 HvJ 26 april 2012, nr. C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242, Nemzeti, r.o. 26, 30 en 31 en HvJ 21 maart
2013, ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, r.o. 49 en 55.
37 HvJ 21 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:180, RWE-Vertrieb, r.o. 54-55.
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Naar het oordeel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, is de mogelijkheid tot
aanpassing van de prijs veel te ruim geformuleerd en wordt er niet aangegeven op welke wijze de prijs zal worden aangepast. Door deze formulering wordt de indruk gewekt dat de verhuizer een recht wordt toegekend de prijs eenzijdig te wijzigen, in welk geval de bovenvermelde informatieplichten en kosteloze opzeggingsmogelijkheid voor de consument toepassing zouden moeten vinden teneinde te voorkomen dat het beding onrechtmatig is op grond
van artikel VI.83, 3° WER.
Het doel van deze zinsnede bestaat er echter mogelijk in om louter te bewerkstelligen dat,
indien de uiteindelijk geleverde prestatie verschilt van de geschatte prestatie, de werkelijke
prestatie wordt aangerekend.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan om te verduidelijken wat de bedoeling is van deze bepaling.
Indien het de bedoeling is om aan te geven dat de werkelijke prestatie wordt aangerekend, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel
VI.87, § 1, 3° WER aan om uitdrukkelijk te bepalen dat “in het geval dat het reële volume verschilt van het geschatte volume, zal de prijs worden berekend door het tarief
van de onderneming toe te passen op het reële volume”.

3.4
Het gewicht van de goederen die per spoor, over binnenwateren of over zee vervoerd worden, in containers of zeekisten, is vastgesteld op een maximum van 100 kg per
m3. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden per 100 kg of gedeelte hiervan.
Het gewicht van de goederen die over de weg vervoerd worden, is vastgesteld op een
maximum van 100 kg per m3. Ieder meergewicht zal afzonderlijk aangerekend worden
per 100 kg of gedeelte hiervan.
Voor goederen die per luchtvracht vervoerd worden, geldt een andere tariefberekening
voor de vrachtkost. De vrachtkosten worden beïnvloedt door de hoeveelheid ruimte die de
zending inneemt, oftewel het dimensionale gewicht, waarbij een (1) kg vracht maximaal
6.000 cm3 mag bevatten. Indien het reëel gewicht hoger is, dan geldt dit als berekeningsbasis voor het tarief.
35.
Artikel 3.4 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bepaalt hoe
het “gewicht van de goederen wordt vastgesteld”. Een aandachtige lezing van de bepaling
leert dat de bepaling tot doel lijkt te hebben aan te geven hoe eventueel meergewicht is te
bepalen. De bepaling is evenwel voor een “gemiddelde” consument moeilijk leesbaar en te
begrijpen.
De bepaling lijkt voornamelijk grote (internationale) verhuisopdrachten te betreffen. Voor dit
soort opdrachten komt het de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor dat in de praktijk de verhuisonderneming voorafgaandelijk komt inschatten wat de omvang van de verhuis
zal zijn en dat bijgevolg hierover voorafgaandelijke afspraken zullen worden gemaakt. Het is
onduidelijk hoe deze bepaling te combineren is met deze gemaakte afspraken.
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Ook merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat het niet meteen duidelijk is
waarom in het geval van luchtvracht, waar luidens artikel 3.4 van de algemene voorwaarden
consumentenverhuizingen BKV de vrachtkost beïnvloed wordt door de hoeveelheid ruimte
die de zending inneemt (het zgn. “dimensionale gewicht”), enkel voor het meergewicht een
meerkost zou worden aangerekend (aangezien wordt gekeken naar het reële gewicht en niet
de overschrijding van het maximale volume van 6.000 cm3).
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan dat het toepassingsgebied van artikel 3.4 van de algemene voorwaarden
consumentenverhuizingen BKV evenals de verhouding tussen deze bepaling en voorafgaande afspraken rond het volume duidelijker geformuleerd wordt.
Tevens zou de bepaling best aan de hand van een voorbeeld worden uitgelegd.
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3.5
De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal
in het depot van de verhuizer. Deze is slechts gehouden het materiaal te leveren dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder alle omstandigheden behoudt de verhuizer het recht voor om de vervoer- en behandelingsmiddelen te gebruiken
die hij het meest praktisch en goedkoopst acht, voor zover niet geraakt wordt aan de essentie van de te leveren dienst.
36.
Deze bepaling geeft op zich geen aanleiding tot opmerkingen van de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen. Wel wordt erop gewezen dat de verhuizer zijn informatieverplichtingen aangaande de wijze van uitvoering moet nakomen. Op dit vlak zou het de consument
ten goede komen indien op algemene wijze in de bestelbon wordt omschreven wat de verhuisopdracht inhoudt en hoe ze zal worden uitgevoerd.
37.
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat deze bepaling het
beste in een afzonderlijk artikel wordt opgenomen waarin de diensten worden omschreven.

3.6
De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) afziet van de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten
betalen, gelijk aan alle schade, verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd)
die de medecontractant heeft geleden, doch niet minder dan :
10% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering meer dan één (1)
week vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
25% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan zeven
(7) dagen maar meer dan drie (3) dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
50% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan drie (3)
dagen maar meer dan één (1) dag vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
100% van het bedrag van aanneming bij verbreking / annulering minder dan vierentwintig (24) uur vóór de overeengekomen dag van uitvoering.
38.
Op grond van deze bepaling is elke partij – zowel de consument als de verhuizer – die,
na de totstandkoming maar voor de uitvoering van de overeenkomst, van de overeenkomst
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“afziet” ertoe gehouden alle schade geleden (m.i.v. alle verliezen en kosten) door de wederpartij te vergoeden. Deze schadevergoeding verschuldigd door de partij die van de overeenkomst afziet, bedraagt minstens een bepaald percentage van het bedrag van de “aanneming”
(i.e. de overeengekomen prijs die door de consument verschuldigd is voor de verhuizing) dat
oploopt in functie van de nabijheid van het afzien bij de overeengekomen dag van uitvoering.
Dit beding is te kwalificeren als een opzegbeding. Er is sprake van een opzegbeding wanneer
een of meerdere partijen de mogelijkheid hebben om, zonder dat er sprake is van een tekortkoming of wanprestatie, de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, tegen betaling van een
vergoeding die geldt als tegenprestatie voor het contractueel bedongen beëindigingsrecht.
Op te merken in dit verband is dat de opdrachtgever van een huur van diensten op grond van
artikel 1794 BW de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is
het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloosstelt voor al zijn uitgaven, al zijn
arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen. Artikel 3.6 van de algemene
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV wijkt, zo de verhuisovereenkomst als een aannemingsovereenkomst is te kwalificeren 38, dus af van deze wettelijke bepaling door (1) het
eenzijdige verbrekingsrecht eveneens toe te kennen aan de verhuizer en (2) een minimaal
forfaitair bedrag van de verbrekingsvergoeding vast te stellen.
39.
Het feit dat artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
niet als een strafbeding (of schadebeding) kan worden gekwalificeerd, heeft tot gevolg dat de
bepaling niet is te toetsen aan artikel VI.83, 24° WER.
Op grond van dit artikel is immers onrechtmatig het beding dat ertoe strekt, in geval van nietuitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de consument, schadevergoedingsbedragen vast te stellen die duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de
onderneming kan worden geleden. Dit artikel voorziet in de relatieve nietigheid van strafbedingen (en excessieve schadebedingen)39, en kan als dusdanig niet worden ingeroepen ten
aanzien van bedingen waarin een forfaitair bedrag wordt opgenomen als tegenprestatie voor
de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te verbreken.
40.
De vaststelling dat artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een verbrekingsbeding betreft, en niet een straf- of schadebeding, heeft ook tot ge38 Er bestaat controverse over de kwalificatie van het verhuiscontract. Zo de opdracht van de “verhuisfirma” zich beperkt tot het inladen, vervoeren en uitladen van goederen, maakt de verhuisovereenkomst volgens bepaalde auteurs een vervoersovereenkomst uit. Indien de verhuizer ook instaat voor
bv. de (de)montage en het in- en uitpakken van de vervoerde goederen is sprake van een aannemingsovereenkomst (of van een sui generis overeenkomst). Zie bv. S. Stijns, B. Tilleman, W. Goossens, B.
Kohl, E. Swaenepoel en K. Willems, “Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten: koop en
aanneming 1999-2006”, TPR 2008, 1672, nr. 293). Anderen beschouwen de vervoersovereenkomst ook
als aanneming (zie bv. V. Sagaert, B. Tilleman en A. Verbeke, Vermogensrecht in kortbestek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 371, nr. 1021), die door bijkomend toepasselijke specifieke wetgeving tot een
autonome overeenkomst is verworden (W. Nackaerts, “Begrip en situering van de aannemingsovereenkomst”, in D. Meulemans (ed.), Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 58).
39 Zie bv. E. Van Den Haute, “Schadebedingen”, in Ballon, G.-L., De Decker, H., Sagaert, V., Terryn, E.,
Tilleman, B., en Verbeke, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia,
2013, (1393) 1409.
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volg dat deze bepaling evenmin te toetsen is aan artikel VI.83, 17° WER. Op grond van dit artikel is immers onrechtmatig het beding dat ertoe strekt het bedrag vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de consument die zijn verplichtingen niet nakomt, zonder in een
gelijkwaardige vergoeding40 te voorzien ten laste van de onderneming die in gebreke blijft.
Ook deze bepaling verwijst naar de vergoeding die verschuldigd is in geval van een gehele of
gedeeltelijke wanprestatie41.42. Bij dit beding is er geen sprake van wanprestatie vermits het
beding impliciet het recht inhoudt af te zien van de overeenkomst.
41.
De vraag rijst of artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV op grond van de bovenvermelde gronden is te beschouwen als een onrechtmatig beding
op grond van artikel I.8, 22° WER, m.n. omdat het een kennelijk onevenwicht schept tussen
de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument.
In dit verband merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat de eigenlijke tekst
van artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV uit zichzelf
geen kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de verhuizer en de
consument ten nadele van de consument. Beiden zijn immers een identieke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd indien ze op een bepaald tijdstip voorafgaand aan de overeengekomen dag van uitvoering eenzijdig de verhuisovereenkomst verbreken.
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42.
Op te merken is dat de redactie van het verbrekingsbeding in artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV tot gevolg heeft dat de verhuizer of de
consument de mogelijkheid heeft om te bewijzen dat de werkelijke schade hoger ligt dan het
bij overeenkomst vastgestelde forfaitair minimumbedrag, maar dat niet de mogelijkheid
wordt geboden te bewijzen dat de werkelijk door hen, ten gevolge van de verbreking van de
verhuisovereenkomst, geleden schade lager is dan het bij overeenkomst vastgestelde forfaitair minimumbedrag.
Bij de beoordeling van het kennelijk onevenwicht aan de hand van de algemene norm dient
altijd met alle omstandigheden, alle andere bedingen, en met de aard van het product reke40 Ondanks de bewoordingen “gelijkwaardige vergoeding”, veronderstelt de door dit artikel vereiste
wederkerigheid niet dat de verschuldigde bedragen voor de onderneming respectievelijk de consument identiek zijn (Rb. Brussel 15 mei 1997, JT 1997, 618).
41 Zie bv. E. Van Den Haute, “Schadebedingen”, in Ballon, G.-L., De Decker, H., Sagaert, V., Terryn, E.,
Tilleman, B., en Verbeke, A.-L. (eds.), Gemeenrechtelijke clausules, vol. II, Antwerpen, Intersentia,
2013, (1393) 1409-1410. Om dezelfde reden kan artikel 3.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV evenmin worden getoetst op haar verenigbaarheid met artikel VI.83, 30° WER. Op
grond van deze bepaling is immers enkel onrechtmatig het beding dat ertoe strekt op ongepaste wijze
de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de onderneming uit te sluiten of te beperken
in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de onderneming
van een van haar contractuele verplichtingen.
42 Zie ook E. Terryn, “Invloed van het consumentenrecht op de aannemingsovereenkomst – capita selecta: Informatieverplichtingen, onrechtmatige bedingen en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming” in Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk
(ed.), Huur van diensten – Aanneming van werk, Gent, Larcier, 2007, (1) 35, nr. 50 en R. Steennot, F.
Bogaert, D. Bruloot en D. Goens, Wet Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 205, nr. 352 (stellend dat verbrekingsbedingen een forfaitaire vergoeding opleggen geen schadebeding uitmaken en
zodoende niet onder de toepassing van deze bepalingen van de zwarte lijst vallen).
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ning gehouden te worden. Het hier bepaalde opzegbeding, hoewel wederkerig geformuleerd,
zal in de praktijk vooral van belang zijn bij eenzijdige opzeg door de consument. De omstandigheid dat het hier gaat om een “minimale vergoeding”, waardoor de consument die kan
aannemelijk maken dat de schade voor de verhuisonderneming kleiner ligt dan het aangegeven forfait, dit krachtens deze clausule niet kan aanvoeren, is nadelig voor de consument.
Toch is er volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geen kennelijk onevenwicht
tussen de rechten en plichten van de verhuizer en de consument ten nadele van de consument: de progressieve vergoeding naargelang het tijdstip voor de eigenlijke uitvoering van de
overeenkomst, kan niet als kennelijk disproportioneel worden aanzien in vergelijking met
een redelijke schatting van de te lijden schade door eenzijdige opzeg, zodat het tegenbewijs
door de consument van effectief geleden lagere schade die niet in verhouding staat tot deze
bedragen, in veel gevallen geen plausibele hypothese betreft.
43.
Tot slot merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 3.6 van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, in vergelijking met het oude artikel
1.4, niet langer voorziet in een aftrek van de forfaitaire schadevergoeding van “de kosten voor
de nog af te leggen kilometers over de weg en/of van de vervoerskosten voor het spoorvervoer en/of van de vrachtprijs voor vervoer over zee of door de lucht, maar alleszins met een
minimum van twee arbeidsuren”. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen benadrukt
dat een dergelijke aftrek de forfaitair verschuldigde vergoeding meer in overeenstemming
brengt met de werkelijk geleden schade, wat is aan te bevelen.

3.8
In de verhuisprijs zijn begrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (btw) en
alle overige taksen en kosten van diensten die door de klant verplicht moeten worden bijbetaald.
44.
Deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV omhelst niet meer dan een (gedeeltelijke) naleving van de wettelijke verplichting vervat in de
artikelen VI.2, 3°, VI.45, 5° en VI.64, 5° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling op te
nemen na artikel 3.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV,
teneinde de leesbaarheid van de algemene voorwaarden te bevorderen.

Afdeling 5. Verhuis naar het buitenland
4.1.
Onverminderd art. 3, zal de verhuisprijs, ook de forfaitaire, mee berekend worden
in functie van de tarieven van de eventuele onderaannemers. Welk ook de wisselkoers op
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is, het is deze die gebruikt wordt bij de
uitvoering van de overeenkomst met de onderaannemers, die de enige toepasselijke is.
45.
Inzake deze bepaling van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, voor wat betreft de berekening van de
verhuisprijs in functie van de tarieven van eventuele onderaannemers, in de eerste plaats
naar de hierboven reeds vermelde opmerkingen (zie supra nr. 32). Zo in de uitvoeringsfase
een beroep zal worden gedaan op een onderaannemer, moet de consument niet alleen voor-

75

afgaandelijk over deze mogelijkheid zijn ingelicht in de mate dit naargelang de omstandigheden passend is (zie hierover hoger, nr. 26), maar moet hij tevens worden ingelicht over een
prijswijziging die hieruit zou voortvloeien en hem de mogelijkheid worden geboden om de
verhuisovereenkomst kosteloos op te zeggen. In ieder geval moet de prijs bepaald worden op
grond van objectieve elementen die niet afhankelijk zijn van de wil van de onderaannemer.
In dit verband betreurt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dan ook dat artikel 4.1
van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, in vergelijking met het oude
artikel 2.1.1, niet langer vermeld dat de klant moet worden ingelicht indien de verhuizer een
beroep doet op een onderaannemer, alsmede inzake eventuele prijswijzigingen ten gevolge
van een beroep op deze onderaannemer.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
2° WER aan om in artikel 4.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV de verplichting om op passende wijze te informeren over het beroep op onderaannemers op te nemen en in dat geval ook de informatie met betrekking tot de
onderaannemer in de mate van het mogelijke op te nemen in de bestelbon.
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46.
De toepassing van de wisselkoers die geldt op het tijdstip van de uitvoering van de
overeenkomst in de plaats van de wisselkoers die geldt op het tijdstip van de totstandkoming
van de overeenkomst, heeft tot gevolg dat het daadwerkelijke bedrag dat de consument voor
de verhuizing moet betalen wordt vastgesteld op het ogenblik van de levering. Hierdoor komt
artikel 4.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in het vaarwater
van artikel VI.83, 3°WER op grond waarvan onrechtmatig is het beding dat ertoe strekt in
overeenkomsten van bepaalde duur te bepalen dat de prijs van de producten wordt vastgelegd op het ogenblik van levering, dan wel de onderneming toe te laten eenzijdig de prijs te
verhogen of de voorwaarden ten nadele van de consument te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen.
De wisselkoers betreft strikt genomen niet de prijs. De betrokken bepaling heeft wel tot gevolg dat er voorwaarden ten nadele van de consument wijzigen. Deze elementen hangen
evenwel niet af van de wil van de verhuizer (of diens onderaannemer) zodat het beding niet
onrechtmatig is.

4.2.
Taksen, verbonden aan nationale en internationale verhuizingen, worden afzonderlijk aangerekend aan de klant. Indien deze redelijkerwijs niet gekend zijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, worden zij nadien aan de klant in rekening gebracht.
4.2.1. De klant is gehouden alle documenten die noodzakelijk zijn voor de verzending, de
ontvangst en voor de douaneformaliteiten, behoorlijk ingevuld aan de verhuizer ten laatste drie (3) dagen vóór de verhuizing te overhandigen of af te leveren. Indien nodig zal de
klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane aanbieden. De douaneformaliteiten
worden altijd verricht volgens de inlichtingen en documenten door de klant verstrekt. Behoudens tegenstrijdig belang verricht de verhuizer of zijn lasthebber de douaneformaliteiten voor de klant en op diens kosten.
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4.2.2. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inlichtingen door hem
verstrekt, zowel ten aanzien van de administratie, als tegenover de verhuizer of elke
eventuele derde. Hij alleen zal alle gevolgen dragen die mochten voortvloeien uit valse,
onvolledige, laattijdig of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten.
Hij zal de verhuizer vergoeden voor alle hierdoor gemaakte kosten en vrijwaren voor alle
mogelijke vorderingen, die hieruit kunnen voortvloeien.
47.
In verband met artikel 4.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV vraagt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zich af in welke mate de taksen verbonden aan nationale en internationale verhuizingen redelijkerwijs niet gekend kunnen zijn
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Daar de bestemming van de te verhuizen goederen een essentieel bestanddeel is van de verhuisovereenkomst, zonder hetwelk
deze niet tot stand kan komen, zouden de taksen die op deze verhuizingen zullen worden geheven (zo niet in hun nominale omvang dan wel naar hun bestaan)voor de verhuizer gekend
moetenzijn op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.
In ieder geval is de verhuizer, op grond van de artikelen VI.2, 3°, VI.45, 5° en VI.64, 5° WER,
ertoe gehouden om de consument te informeren over het (waarschijnlijke) bedrag van deze
taksen of, zo deze niet vooraf kunnen worden berekend of gekend zijn, over het feit dat ze
verschuldigd (kunnen) zijn (bv. aan de hand van een uitdrukkelijke vermelding op de bestelbon).
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen met betrekking tot deze bepaling
op dat het (1) niet past om een bepaling inzake de taksen verbonden aan nationale verhuizingen op te nemen in een sectie van de algemene voorwaarden die is gewijd aan de verhuis
naar het buitenland (dit overlapt ook met artikel 3.8) en (2) bij een nationale verhuizing des te
minder waarschijnlijk is dat de verschuldigde taksen niet redelijkerwijs gekend kunnen zijn
op het ogenblik van de totstandkoming van de verhuisovereenkomst.
De Belgische Kamer der Verhuizers heeft bevestigd dat er zich voor nationale verhuizingen
geen probleem stelt qua taksen, maar dat dit probleem zich des te meer stelt bij internationale verhuizingen. Het betreft vooral een probleem van voorspelbaarheid. De hypothese van
taksen bij binnenlandse verhuis wordt dan ook weggelaten.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg aan om (1) op grond
van artikel VI.87, § 1, 2° WER de voormelde informatieplicht in artikel 4.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in te schrijven en (2) op grond
van artikel VI.87, § 1, 3° WER de verwijzing naar nationale verhuizingen uit deze bepaling te schrappen en desgewenst een soortgelijke bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen die van toepassing is op nationale verhuizingen.
48.
De artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV hebben in hun samenhang gelezen tot gevolg dat (1) de verhuizer of zijn lasthebber behoudens tegenstrijdig belang de douaneformaliteiten vervullen in naam en voor rekening van
de consument, (2) op basis van de inlichtingen en document die de consument aan de verhuizer verstrekt, (3) waarbij de consument uitsluitend en volledig aansprakelijk is jegens de verhuizer, de administratie en iedere derde voor de schade die wordt veroorzaakt door valse,
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onvolledige, laattijdige of bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen en/of documenten en
de verhuizer moet vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen die hieruit kunnen voortvloeien.
Bijgevolg leggen de artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV de consument de volledige aansprakelijkheid en een volledige vrijwaringverplichting op voor wat betreft de schade die wordt veroorzaakt door de door hem verschafte
valse, onjuiste, laattijdige of bij vergissing verkeerdelijk verschafte inlichtingen en / of documenten.
Hoewel de artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV geen betrekking hebben op de informatieverschaffing door de consument als dusdanig,
maar op de gevallen waarin de consument zelf een fout heeft begaan met betrekking tot de
verschafte inlichtingen en / of documenten, houden ze geen rekening met de hypothese
waarin de verhuizer zelf eveneens een fout of nalatigheid heeft begaan. 43
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In dit verband merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat de verhuizer, als
een professioneel, wordt geacht kennis te hebben van de informatie en documenten die vereist zijn voor een verhuizing (cfr. douaneformaliteiten). Zo de consument de hiertoe vereiste
documenten invult, kan van de verhuizer worden verwacht – zeker als het verrichten van
douaneformaliteiten tot zijn gebruikelijke activiteit behoort (cfr. internationale verhuizingen)
–dat hij, alvorens hij van deze documenten gebruik maakt, verifieert of deze documenten tijdig en volledig werden ingevuld en de consument informeert zo dat niet het geval is.
Zoals uit de vorige alinea blijkt, moet er bij het beoordelen van de aansprakelijkheid bovendien een onderscheid gemaakt worden tussen valse inlichtingen enerzijds, en onvolledige of
bij vergissing verkeerd verstrekte inlichtingen anderzijds. Bij deze tweede categorie heeft de
verhuizer immers zélf een verantwoordelijkheid.
Bijgevolg kunnen de artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, daar waar ze de consument in alle omstandigheden aansprakelijk stellen en
een vrijwaringsverplichting opleggen voor de door hem verstrekte valse, onjuiste of onvolledige inlichtingen en / of documenten, onrechtmatige bedingen zijn op grond van de artikelen
VI.83, 13° en VI.83, 30° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg, op grond van artikel
VI.87, § 1, 1° WER aan de artikelen 4.2.1 en 4.2.2 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zo te wijzigen dat zij slechts gelden zo de verhuizer zelf
geen fout of nalatigheid heeft begaan.

43 Zie in gelijkaardige zin Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, “Advies over de algemene voorwaarden van sociale netwerksites”, advies nr. 38, 16 december 2015,
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Advies-38-CommissieOnrechtmatige-Bedingen.pdf , 46.
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Afdeling 6. Bijzonderheden met betrekking tot de opdracht
Artikel 5 uitgesloten voorwerpen
5.1.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, is het de klant verboden om volgende
voorwerpen ter verhuizing aan te bieden aan de verhuizer:
a) verdovende middelen, wapens;
b) goederen die onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting;
c) gouden voorwerpen, edele metalen, papiergeld, oude munten, waardepapieren,
titels, postzegelverzamelingen;
d) bont, levende dieren, planten;
e) vloeistoffen en goederen welke een algemeen bekend risico inhouden van brand,
ontploffing of beschadiging aan andere goederen, zoals fosfor, benzine, steenkool,
lucifers, kleurstoffen, accumulators, zuren of bijtende stoffen;
f) in het algemeen alle substanties of vloeistoffen waarvan het waarschijnlijk is dat
ze schade kunnen veroorzaken aan de uitrusting of de verhuisde goederen;
g) goederen, die door het land van bestemming specifiek worden verboden.
5.2.
Alle risico’s, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval ten laste van de klant. De klant zal de verhuizer vergoeden en
vrijwaren voor elk bedrag waartoe de verhuizer door derden wordt aangesproken wegens
miskenning van deze bepaling.
49.
Voor wat betreft de opgesomde voorwerpen die sowieso verboden zijn, lijkt de opsomming volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen logisch. Voor andere zaken
die niet per se verboden zijn (zoals goud, papiergeld, bont) rijst de vraag of deze bepaling niet
eerder neerkomt op een exoneratie voor verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen. De
bewoording “in ieder geval” in artikel 5.2 lijkt immers te impliceren dat de kost van het verlies ook bij schriftelijk uitdrukkelijk akkoord om af te wijken van de lijst verboden voorwerpen
op de consument zal rusten.
Daarenboven lijken de huidige bewoordingen de verhuizer te exonereren voor eigen fout en
grove schuld. Een dergelijke exoneratie is in strijd met artikel VI.83, 13° WER.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert er bovendien aan dat de verhuizer in
principe aansprakelijk is voor het verlies en de beschadiging van de zaken die hem zijn toevertrouwd, tenzij hij bewijst dat deze zaken verloren zijn gegaan of beschadigd zijn door toeval of overmacht (artikel 1784 B.W.)44 Wat de tweede zin betreft, waar contractueel bepaald
wordt dat de klant de verhuizer vergoedt en vrijwaart voor elk bedrag waartoe de verhuizer
door derden wordt aangesproken naar aanleiding van het vervoer van verboden voorwerpen,
komt een dergelijke clausule erop neer dat een vermoeden gecreëerd wordt dat de schade
aan derden zijn oorzaak vindt in de fout van de klant. Het behoort in eerste instantie aan de

44 Zie hoger, randnr. 6.
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verhuisonderneming om aan te tonen dat hij zijn verhuisopdracht goed heeft volbracht 45, en
een dergelijk contractueel vermoeden is in strijd met artikel VI.83, 21° WER.
De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkt dat de uitsluiting die opgenomen is in punt
c) (de waardevolle voorwerpen) vooral de persoonlijke voorwerpen betreft, die zelf verpakt
moeten worden door de eigenaar. De consument die dergelijke voorwerpen wenst te verhuizen, dient dit sowieso mee te delen en een algemene uitsluiting van aansprakelijkheid gaat in
dit opzicht te ver.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geeft daarnaast – omwille van het verschil in
risico tussen de twee hypotheses - in overweging om hier opnieuw een onderscheid te maken tussen nationale en internationale verhuisopdrachten.
Wat de tweede zin betreft, waar contractueel bepaald wordt dat de klant de verhuizer vergoedt en vrijwaart voor elk bedrag waartoe de verhuizer door derden wordt aangesproken
naar aanleiding van het vervoer van verboden voorwerpen, komt een dergelijke clausule erop
neer dat een vermoeden gecreëerd wordt dat de schade aan derden zijn oorzaak vindt in de
fout van de klant. Het behoort in eerste instantie aan de verhuisonderneming om aan te tonen dat hij zijn verhuisopdracht goed heeft volbracht 46, en een dergelijk contractueel vermoeden is in strijd met artikel VI.83, 21° WER.
Aanbeveling
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87; § 1,
3° WER aan om deze bepalingen te verduidelijken door aan te geven welke zaken absoluut verboden zijn om te verhuizen en welke de uitdrukkelijke toestemming vereisen van de verhuizer. Dit wordt ook het beste op de bestelbon aangeduid.
Tevens is aan te bevelen te verduidelijken dat de eigen fout en grove schuld van de
verhuizer niet wordt uitgesloten (met eventueel een verwijzing naar artikel 13 voor
wat betreft de aansprakelijkheid). Ieder risico inzake verlies, diefstal, beschadiging,
van waardevolle voorwerpen leggen op de consument, waar de verhuisonderneming
kennis heeft en akkoord gaat met de verhuis van deze voorwerpen, ook bij fout of grove nalatigheid van de verhuizer, is immers in strijd met artikel VI.83, 13° WER.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om de tweede zin van artikel 5.2 te schrappen.
45 Cass. 25 juni 2015, R.G.A.R., 2015/9, nr. 15219, noot B. GLANSDORFF; T.B.H., 2016/7, p. 653, noot D.
MOUGENOT; zie ook Cass. 21 januari 2016, C.14.0470.N., waar op basis van artikel 1315, eerste en
tweede lid, Ger. Wb. het volgende geoordeeld werd: “Wanneer een aannemer betaling vordert voor
uitgevoerde werken en de opdrachtgever aanvoert dat de werken of een gedeelte ervan niet door de
aannemer werden uitgevoerd komt het, in beginsel, aan deze laatste toe om te bewijzen dat hij deze
werken heeft uitgevoerd”.
46 Cass. 25 juni 2015, R.G.A.R., 2015/9, nr. 15219, noot B. Glansdorff; T.B.H., 2016/7, p. 653, noot D.
Mougenot; zie ook Cass. 21 januari 2016, C.14.0470.N., waar op basis van artikel 1315, eerste en tweede lid, Ger. Wb. het volgende geoordeeld werd: “Wanneer een aannemer betaling vordert voor uitgevoerde werken en de opdrachtgever aanvoert dat de werken of een gedeelte ervan niet door de aannemer werden uitgevoerd komt het, in beginsel, aan deze laatste toe om te bewijzen dat hij deze werken heeft uitgevoerd”.
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Artikel 6 Bijzondere opdrachten
De verhuizer kan, op vraag van de klant, bepaalde werkzaamheden verbonden aan de
verhuizing uitvoeren, zoals:
-

het verwijderen en/of leggen van vaste tapijten;

-

het afhalen en/of ophangen van gordijnen;

-

het afhalen en/of ophangen van spiegels;

-

het afhalen en/of ophangen van schilderijen en verlichtingstoestellen;

-

het uithalen van vensters teneinde meubelen op te halen of neer te laten;

-

het vervoer van piano’s, brandkasten en andere vergelijkbare uitrusting;

-

het verpakken en/of uitpakken van wijn;

De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden in de verhuisovereenkomst/bestelbon opgenomen.
50.
Uit de bestelbon blijkt dat hierin de verschillende mogelijke bijzondere opdrachten
kunnen worden aangekruist.
Aanbeveling
Het lijkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen duidelijker enkel te verwijzen
naar de bestelbon en de woorden “de verhuisovereenkomst/” te schrappen.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt verder op grond van artikel
VI.87, § 1, 3° WER aan dat deze bepaling wordt opgenomen in een apart beding dat
aangeeft wat het voorwerp is van de verhuisopdracht, wat daarvan uitgesloten is en
wat optioneel kan worden toegevoegd.

Artikel 7 Verpakkingen
Alle gehuurde verpakkingen, die na het beëindigen van de verhuizing door de klant niet
worden terugbezorgd of zodanig beschadigd zijn dat zij niet meer gebruikt kunnen worden, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens
gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de onderneming.
Op verzoek van de klant kan de verhuizer de verpakkingen die geleegd zijn op de laatste
dag van de verhuizing, verwijderen.
51.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat het artikel 5 van de vroegere algemene voorwaarden enkel de niet-teruggave betrof van de verhuurde verpakkingen.
Het recht op vergoeding voor een zodanige beschadiging die verder gebruik onmogelijk
maakt, is intussen aan de bepaling toegevoegd. Hierbij lijkt geen rekening te zijn gehouden
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met het gegeven dat de beschadiging voornamelijk het gevolg zal zijn van het handelen door
de verhuizer zelf (of diens onderaannemer), vermits hij de verhuis uitvoert.
De Belgische Kamer der Verhuizers wees er in dit opzicht op dat de aanpassing van deze bepaling vooral ingegeven was door de verplichting in hoofde van de verhuizers om in gevolge
bepaalde reglementaire milieubepalingen zo lang als mogelijk herbruikbare verpakkingen te
gebruiken.
Het gaat in deze bepaling vooral om een evenwichtige bewijslastverdeling. Het per definitie
verhalen van vergoeding wegens beschadiging op de consument, zonder enig onderscheid
naargelang aan wie de beschadiging te wijten is en zonder enige mogelijkheid tot (tegen)bewijs in hoofde van de consument, is volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onrechtmatig in de zin van de artikelen VI.83, 21° WER in samenhang met de algemene
norm (artikel I.8, 22° WER). De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst erop dat het
krachtens de artikelen 1315 B.W. en art. 870 Ger. Wb. normaliter aan de verhuisonderneming
toebehoort om het bewijs te leveren dat de beschadiging te wijten is aan de behandeling door
de consument.
Aanbeveling
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1,
1° WER, aan om de hypothese van automatische gehoudenheid door de consument
bij beschadiging van de gehuurde verpakkingen te schrappen en te vervangen door
een evenwichtige regeling rekening houdend met een normale bewijslastverdeling.

Artikel 9 Inpakken – Uitpakken – Facturatie
Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken, uitgevoerd vóór de dag van verhuis,
afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken, dat uitgevoerd wordt nadat
de verhuis beëindigd is.
52.
Deze bepaling lijkt aan te geven dat in- en uitpakken in beginsel niet valt onder de
verhuisopdracht. Dit zou duidelijker moeten worden weergegeven.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER, aan dat in een apart beding wordt opgenomen wat het voorwerp is van de
verhuisopdracht, wat daarvan uitgesloten is en wat optioneel kan worden toegevoegd
zoals het in- en uitpakken.

Afdeling 7. Verplichtingen van partijen
Art. 10 Verplichtingen van de verhuizer
De verhuizer is verplicht om:
1. de te verhuizen goederen, met inachtneming van het bepaalde in art. 4, op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te (doen) nemen;
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2. de te verhuizen goederen ter bestemming af te (doen) leveren op de door klant aan te
wijzen plaats en wel in de staat, waarin zij de verhuizer ter verpakking of demontage,
dan wel ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
3. de te verhuizen goederen te (doen) laden en /of te (doen) lossen;
4. een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
5. indien zulks schriftelijk is overeengekomen, de goederen die, gelet op hun aard en/of
de wijze van vervoer, uit elkaar genomen behoren te worden en/of ingepakt behoren
te worden, uit elkaar te (doen) nemen en/of in te (doen) pakken en ter bestemming uit
te (doen) pakken en/of in elkaar te (doen) zetten;
6. tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle verwante werkzaamheden te verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het verhuisbedrijf op onevenredige wijze zou worden verstoord;
7. het voor de verhuizing door de klant bestelde (conform overeenkomst, al dan niet tegen betaling) verpakkingsmateriaal ter beschikking te stellen;
8. instructies te vragen aan de klant, indien om welke reden dan ook het uitvoeren van
de verhuizing onmogelijk is of wordt en bij gebreke van die instructies alle maatregelen te nemen die hij als zorgvuldige verhuizer in het belang van de klant mag achten.
De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van degene aan wie de verhindering toegerekend kan worden;
9. de opdrachtgever te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het

niet nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die
aanspraken van derden redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet
nakomen door de verhuizer.

53.
In verband met artikel 10 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV herhaalt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen de eerder door haar in dit advies
geformuleerde aanbeveling (zie supra nr. 2) dat deze bepaling, die een omschrijving van de
hoofdverbintenissen van de verhuizer omvat, beter vooraan in de algemene voorwaarden zou
worden opgenomen.
De titel van deze bepaling is overigens misleidend omdat ze de indruk wekt dat de andere
bepalingen van de algemene voorwaarden geen verplichtingen inhouden voor de verhuizer.
54.
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 10, punt 6
van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, waarin de verhuizer de verplichting wordt opgelegd om tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten alle
verwante werkzaamheden te verrichten tenzij hierdoor de exploitatie van het verhuisbedrijf
op onevenwichtige wijze zou worden verstoord, de indruk lijkt te wekken dat de vergoeding
voor deze verwante werkzaamheden eenzijdig door de verhuisonderneming kan worden bepaald. Deze kostprijs van deze aanverwante werkzaamheden is immers niet opgenomen in
de bepaling(en) aangaande de berekening van de prijs van de verhuisopdracht in de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV (zie artikel 3).
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Voor zover de vergoeding van de uit de aanverwante werkzaamheden voorvloeiende meerkosten door de verhuizer eenzijdig is te bepalen, is artikel 10, punt 6 onrechtmatig in de zin
van artikel VI.83, 3° WER. Bovendien kan de verhuizer ook de prijs van de verhuisopdracht
eenzijdig verhogen door zelf te bepalen wat aanverwante werkzaamheden zijn, deze uit eigen
beslissing te verrichten en de meerkost aan te rekenen aan de consument, wat in strijd is
met artikel VI.83, 6° WER.
De Belgische Kamer der Verhuizers heeft op de vergadering met de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verklaard dat artikel 10, punt 6, de hypothese betreft waarbij de consument op het moment van de uitvoering van de verhuisopdracht zelf vraagt om bijkomende
werkzaamheden uit te voeren. Indien dit de bedoeling is, dient deze veel beperktere hypothese duidelijker geformuleerd te worden.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt, op grond van artikel VI.87, § 1,
1° en 2° WER, aan om de onrechtmatigheid te remediëren door uitdrukkelijk te bepalen dat zodra de meerkost voortvloeiende uit de aanverwante werkzaamheden gekend is, deze aan de consument kenbaar moet worden gemaakt teneinde diens instemming te bekomen voor het verrichten van de aanverwante werkzaamheden tegen vergoeding van de geïdentificeerde meerkost.
Daarnaast beveelt Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, op grond van artikel
VI.87, § 1, 3° WER, aan om deze bepaling in het begin van de algemene voorwaarden
consumentenverhuizingen BKV op te nemen onder een bepaling die de dienst omschrijft.
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Artikel 11 Bijzondere verplichtingen van de klant en Inventaris
11.1 De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. Bijgevolg heeft de klant de verplichting om nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan de verhuizer, zodat deze zich een duidelijk beeld kan
vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, enz., …).
Voorafgaandelijk aan de verhuizing dient de klant de verhuizer een inplantingsplan over
te maken. Dit plan duidt de precieze locatie van elk meubelstuk aan.
De klant moet in het bijzonder de aandacht van de verhuizer vestigen op de aard van de
goederen, onder andere:
-

waardevolle goederen;

-

voorwerpen die een speciale behandeling vereisen (zoals antiek en kunstvoorwerpen);

-

zware goederen en goederen met afwijkende afmetingen die het gebruik van hijstoestellen/kranen noodzakelijk maken;

zonder dat deze opsomming limitatief is.
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Hij moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen.
Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven.
De klant moet erop wijzen:
-

of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen;

-

of er publieke werken uitgevoerd worden, die de verhuizing kunnen hinderen;

-

of men bermen op of af moet;

-

of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken;

-

of de trappen voldoende breed zijn;

-

of er een lift is, en of deze door de verhuizers mag gebruikt worden;

-

of de gevels en of de balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel
plaatsen van ladderliften;

zonder dat deze opsomming limitatief is.
Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de klant of zijn
lasthebber, zijn ten laste van de klant.
55.
Artikel 11.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevat verplichtingen die voor de duidelijkheid beter vooraan in de algemene voorwaarden zouden worden opgenomen.
Ook hier is de titel van deze bepaling misleidend omdat ze de indruk wekt dat de andere bepalingen van de algemene voorwaarden geen verplichtingen inhouden voor de consument.
Wat de bereikbaarheid en het inplantingsplan betreft, kan hier volgens de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen niet de volledige verantwoordelijkheid bij de klant gelegd worden.
In artikel 8.1 van de vroegere algemene voorwaarden betrof de gelijkaardige bepaling de verstrekking van alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen op aanvraag van de verhuizer. In die
optiek is het beter te begrijpen dat de klant de gevolgen draagt van verzwijgingen, nalatigheden of vergissingen m.b.t. informatie waarover hij door de verhuizer werd verzocht deze mede te delen. Het nieuwe artikel wekt de indruk dat op de consument een spontane informatieplicht rust, terwijl het voor diverse aspecten wellicht de verhuizer zal zijn, die ingevolge zijn
ervaring, op bepaalde zaken zal wijzen of ze zal kunnen inschatten.
De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkte in dit opzicht dat de verhuizer vooral voor
wat de bestemming betreft in grote mate afhankelijk is van de aanwijzingen van de klant, en
dat er zich daar veel omstandigheden kunnen voordoen die de verhuizer redelijkerwijze niet
kan kennen. Het behoort in dat geval inderdaad op de consument om deze mee te delen,
maar de verhuizer dient als professioneel hier wel uitdrukkelijk op te wijzen.
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt voor dat er hier wordt gewerkt met een
checklist, of een type-plan dat door de consument moet worden ingevuld en dat bij de bestelbon wordt gevoegd.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan dat deze bepaling wordt opgenomen in het begin van de overeenkomst
en dat bij de bestelbon een checklist en type-plan wordt gevoegd.

11.2. De klant verklaart rechtsgeldig over alle te verhuizen goederen te mogen beschikken alsook dat de goederen niet bezwaard zijn met een beslag.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen ter zake. De verhuizer
heeft geen onderzoeksplicht over de vraag of sommige zaken al dan niet met beslag bezwaard zijn.
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11.3. De klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de hele duur van de
werkzaamheden: inpakken, opladen, afladen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed
aan de rust- en/of maaltijd. Indien de klant, zijn agent of zijn lasthebber toch de woning
verlaat gedurende de werkzaamheden, zal de verhuizer niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige claim, die zijn oorzaak vindt in de afwezigheid van de klant, agent
of lasthebber.
De klant, zijn agent of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets
is achtergelaten in de woning die hij verlaat. Hij alleen zal de gevolgen dragen van het
niet nakomen van deze clausules.
56.
Met betrekking tot artikel 11.3 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, is op te merken dat het feit dat “de verhuizer niet aansprakelijk [zal] gesteld
kunnen worden voor enige claim, die zijn oorzaak vindt in de afwezigheid van de klant, agent
of lasthebber” 47 met zich meebrengt dat de verhuizer zich, in geval van gemeenschappelijke
of samenlopende fouten, volledig exonereert voor de schade die naast in de afwezigheid van
de consument of zijn agent of lasthebber eveneens haar oorzaak vindt in een fout van de verhuizer of van zijn aangestelden.
In die hypothese is artikel 11.3 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
onrechtmatig op grond van artikel VI.83, 13° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° WER aan artikel 11.3 zo aan te passen dat de verhuizer wel aansprakelijk kan wor47 De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen merkt hierbij op dat deze zinsnede nieuw is in vergelijking met het oude artikel 8.2 en zodoende niet werd beoordeeld op haar rechtmatig karakter in
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, “Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizing”,
advies nr. 8, 11 september 2001, https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/aviscob-cca/Advies-8-Commissie-Onrechtmatige-Bedingen.pdf .
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den gesteld indien de schade eveneens haar oorzaak vindt in een fout van de verhuizer of van zijn aangestelden (bv. door aan te geven dat de oorzaak uitsluitend met gelegen zijn in de afwezigheid van de opdrachtgever).

Elke vertraging veroorzaakt door of te wijten aan de klant of zijn lasthebber, geeft
aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de klant aan de verhuizer, wanneer
door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs
niet langer de gepresteerde uren dekt. De schadevergoeding is in dat geval gelijk aan het
verschil tussen de overeengekomen verhuisprijs en de werkelijke verhuisprijs (rekening
houdend met o.a. de werkelijk gepresteerde uren), te vermeerderen met alle schades,
verliezen en kosten (alles inclusief en niets uitgezonderd) die de verhuizer door de vertraging heeft geleden, maar met een maximum van 20 % van de verhuisprijs. In geval van
vertragingen veroorzaakt door of te wijten aan de verhuizer, zal de klant gerechtigd zijn
om een vergoeding van maximum 20% van de prijs van de verhuizing te vorderen, in geval
hij hierdoor schade zou lijden. Deze schade dient bewezen te worden en in oorzakelijk
verband te staan met de vertragingen in hoofde van de verhuizer.
11.6

57.
Artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV bevat bepalingen inzake schadevergoeding bij vertraging. Het beding gaat eerst over de verplichtingen
van de klant, en eindigt met de verplichtingen van de verhuizer (recht op schadevergoeding
van de klant). Artikel 13 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV betreft
in het algemeen de aansprakelijkheidsregeling voor de verhuizer en bevat ook een bepaling
inzake vertragingen, met een bijzondere definitie van vertraging, als gevolg waarvan de notie
vertraging een verschillende betekenis krijgt voor de verhuizer (zie infra). Artikel 13 van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV houdt derhalve een beperking in ten
voordele van de verhuizer van het bepaalde in artikel 11.6 van de algemene voorwaarden
consumentenverhuizing BKV.
58.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst voor de beoordeling van de inhoud van de bepaling naar de bespreking van dit artikel 13 van de algemene voorwaarden
consumentenverhuizing BKV, dat handelt over de aansprakelijkheid van de verhuizer (zie infra nr.60 e.v.).
59.
Er is verder op te merken dat het kennelijk onevenwichtig is om bij vertraging veroorzaakt door de verhuizer de schadevergoeding van de consument afhankelijk te maken van
het bewijs door de consument van schade, terwijl dit omgekeerd, bij vertraging veroorzaakt
door de consument, door de verhuizer niet moet worden bewezen. Waar het redelijk lijkt te
bepalen dat overuren die te wijten zijn aan de consument aangerekend worden volgens het
vooropgestelde tarief, wat dan zou moeten worden opgenomen in de bepalingen inzake prijsbepaling, is voor de andere elementen die de schadevergoeding in artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV dekt (“alle schades, verliezen en kosten”)
niet in te zien waarom de verhuizer het bewijs van schade niet zou moeten leveren terwijl de
consument dat wel moet doen, dan wel waarom de forfaitaire schadevergoeding niet op wederkerige basis voor beide partijen geldt.
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60.
Specifiek voor wat artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV betreft, brengt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen opnieuw in herinnering 48 dat er normaliter op de verhuizer een resultaatsverbintenis rust 49 die erin bestaat de
afgesproken goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats of te leveren. 50
De consument kan de niet-naleving van de resultaatsverbintenis aantonen door louter te bewijzen dat het beloofde resultaat (i.e. aflevering op het afgesproken tijdstip) niet werd bereikt,
zonder dat hij hiertoe moet bewijzen dat het niet bereiken van dit resultaat te wijten is aan
een fout in hoofde van de verhuizer. 51 Artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV lijkt echter te impliceren dat de consument moet bewijzen dat de vertraging te wijten is aan de verhuizer, daar waar het stelt dat “deze schade dient bewezen te
worden en in oorzakelijk verband te staan met de vertragingen in hoofde van de verhuizer”.
In zoverre artikel 11.6. van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV in deze
interpretatie een bewijslast oplegt aan de consument die normaliter op de verhuizer rust 52
betreft het een onrechtmatig beding in de zin van artikel VI.83, 21° WER.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meent dat hier het gemene recht zou moeten
gelden.
Aanbeveling

88

Teneinde de leesbaarheid en duidelijkheid van de algemene voorwaarden te verhogen en teneinde te zorgen voor een eenduidige regeling inzake vertragingen beveelt
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel VI.87, § 1, 3° WER
aan om artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizing BKV te
schrappen en desbetreffende bepalingen te integreren in artikel 13 van de algemene
voorwaarden consumentenverhuizing BKV.
Artikel 11.6 van de algemene voorwaarden is bovendien onrechtmatig doordat de
consument zowel de schade en het oorzakelijk verband met de vertraging in hoofde
van de verhuizer moet bewijzen, terwijl dit omgekeerd niet moet bewezen worden in
48 Zie hoger, randnr. 6.
49 De verhuizer is tot een resultaatsverbintenis gehouden en moet instaan voor de schade die tijdens
de uitvoering van zijn verhuisopdracht ontstaat (M. Dambre, “Dienstenprestaties: laveren tussen aanneming, bewaargeving en lastgeving”, http://www.fransbaert.be/upload/rknvred2010.pdf, 30, nr. 111).
Zie ook Antwerpen, 16 oktober 1985, RHA 1987, p. 204; Luik 20 februari 1987, JL 1987, 9. 549.
50 In een aannemingsovereenkomst is de uitvoering binnen overeengekomen termijn een resultaatsverbintenis (M. Dambre, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2014, 368-369).
51 Zie L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 556-558,
nrs. 440 en 442 en W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010,
32,163 en 169.
52 Indien de schuldeiser het niet bereiken van het resultaat heeft bewezen, is de schuldenaar immers
aansprakelijk voor de schade die hierdoor is veroorzaakt tenzij hij een grond van ontoerekeningsvatbaarheid of de onvoorspelbaarheid van enige schade kan aantonen (L. Cornelis, Algemene theorie van
de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 557, nr. 441; zie ook W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 169). In se komt dit erop neer dat het aan de schuldenaar
toekomt te bewijzen dat het niet bereiken van het resultaat niet aan een fout in zijnen hoofde is toe te
schrijven.
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hoofde van de verhuizer. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg op grond van artikel VI.87, § 1, 1° en 3° WER aan artikel 11.6 van de algemene
voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen.

Afdeling 8: Bijzonder pandrecht en retentierecht
12.1 De klant verleent aan de verhuizer (1) een conventioneel retentierecht op alle
goederen die zij naar aanleiding van de verhuisopdracht aan de verhuizer toevertrouwt en
(2) alle rechten voorzien in de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand.
De verhuizer kan haar retentierecht en pandrecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid van alle vorderingen die de verhuizer heeft en zal hebben tegen de klant, zelfs al
hebben deze vorderingen een andere oorzaak dan de gegeven verhuisopdracht.
12.2 In elk geval geeft de klant de uitdrukkelijke toelating aan de verhuizer om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee dagen, en om de vervoerde goederen in
een bewaarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van, risico en gevaar
voor de klant, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in
een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een (1) maand duurt, en de klant in de
gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de acht (8) dagen na de verzending
van een aangetekend schrijven door de verhuizer, machtigt de klant de verhuizer uitdrukkelijk om in naam en voor rekening van de klant de goederen te verkopen.
In geval van niet nakoming van de betalingsvoorwaarden zoals voorzien onder art.
15 en art. 16, waardoor de verhuizer zich dient te beroepen op de uitoefening van zijn
pand en/of retentierecht, dient de klant in te staan voor alle bijkomende kosten, zoals
kosten van opslag, bewaarneming en staangelden.
12.3

61.
De verbintenissen die gewaarborgd worden door artikel 12.1.van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zijn de verbintenissen van de consument ten opzichte van de verhuizer. Derhalve gelden de dwingende bepalingen van het burgerlijk pand,
die overigens recent gewijzigd zijn en in beginsel uiterlijk op 1 januari 2017 moeten worden
opgeheven.
Daarnaast is op te merken dat deze bepaling ingewikkeld geformuleerd is en het niet meteen
duidelijk is wat de praktische gevolgen zijn van deze bepaling. Zij is derhalve moeilijk te begrijpen voor de “gemiddelde” consument.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
3° WER aan om artikel 12.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV te herformuleren.
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Afdeling 9. Aansprakelijkheid
1. Algemene opmerkingen: onduidelijkheid, eenzijdige en te verregaande aansprakelijkheidsbeperkingen
62.
Voorafgaandelijk aan de inhoudelijke bespreking van deze bepaling is op algemene
wijze op te merken dat de structuur en de leesbaarheid van de bepaling kan worden verbeterd door de bepalingen die eenzelfde aspect behandelen te groeperen. Onder de bepaling
“schadevorderingen” zijn nu bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het instellen
van de vordering tot schadevergoeding (aanvaarding, termijn, verjaring), het bewijs, en de
uitsluitingen uit de aansprakelijkheid. Waar de bepaling nu een ondertitel heeft (“schadevorderingen”), wordt de leesbaarheid van de bepaling vergroot indien deze bepaling wordt opgesplitst aan de hand van verschillende ondertitels voor de verschillende aspecten die besproken worden (algemene regel, bijzondere bepaling voor vertraging, uitsluitingen (voor zover
toegestaan), bepalingen inzake schadevergoeding, bepalingen inzake onderaannemers, eenduidige omschrijving van overmacht, vorderingen, …).
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63.
Een verdere algemene opmerking is dat de bepalingen van artikel 13 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV eenzijdig zijn geformuleerd. De bepaling bevat aansprakelijkheidsbeperkingen die enkel gelden ten voordele van de verhuizer en is op
die manier onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 30° WER, minstens creëert de bepaling
een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel I.8, 22° WER.
64.
Op algemene wijze is verder op te merken dat artikel 13 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV onrechtmatig is in de zin van artikel VI.83, 13 WER in zoverre het op algemene wijze de aansprakelijkheid van de verhuizer in bepaalde gevallen uitsluit en derhalve de verhuizer zou ontslaan van haar aansprakelijkheid in dat geval voor haar
opzet, haar grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens
overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.
Het onrechtmatig karakter van de in artikel 13 opgenomen uitsluitingen of beperkingen van
aansprakelijkheid is des te frappanter wanneer deze getoetst worden aan de verplichtingen
die krachtens het gemene recht op de verhuizer wegen53.

2. Aansprakelijkheid verhuizer
13.1 Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partijen en de hierna beschreven gevallen in art. 13.5, is de verhuizer aansprakelijk voor verlies en schade, toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook
voor schade door vertraging, uitsluitend veroorzaakt door de schuld van de verhuizer,
met uitsluiting van vertraging te wijten aan derden en/of veroorzaakt door overmacht (zoals, doch niet beperkt tot file, panne, enz.).

53 Zie hoger, randnr. 6.
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Onder “vertraging” wordt verstaan:
voor een verhuis binnen België: een levering waarbij zich een vertraging voordoet
van minstens 6 uur, in vergelijking met het afgesproken uur van levering;

•

voor een verhuizing naar het buitenland: een levering waarbij zich een vertraging
voordoet van minstens 24 uur, in vergelijking met het afgesproken uur van levering.
•

13.2 Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en
de hierna beschreven gevallen in art. 13.5, is de verhuizer aansprakelijk voor zijn onderaannemers, voor verlies en schade, toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van
de verhuizing, en voor de laattijdige levering zoals beschreven in art. 13.1, te wijten aan
zijn onderaannemers.
65.
In zoverre deze bepaling de notie “vertraging” nader omschrijft, is op te merken dat
deze bepaling, anders dan in artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, waarin de omvang van de schadevergoeding verschuldigd in geval van vertraging
wordt bepaald, criteria verschaft om te bepalen wanneer sprake kan zijn van een vertraging.
Daarbij is op te merken dat artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV specifiek betrekking heeft op de “aansprakelijkheid van de verhuizer”, terwijl artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een ruime draagwijdte heeft. Aldus krijgt de notie vertraging voor de verhuizer door artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV een beperktere draagwijdte dan voor de
consument, aangezien voor vertragingen veroorzaakt door de consument elke vertraging in
aanmerking wordt genomen (i.e. zelfs minder dan één uur).
Dit schept een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen in het nadeel van de consument.
Zoals hoger reeds beschreven is, behelst de opdracht om de goederen binnen de overeengekomen termijn te verhuizen bovendien een resultaatsverbintenis in hoofde van de verhuizer.
In dit kader is een definitie van “vertraging” in hoofde van de verhuizer als zijnde iedere laattijdige levering van minstens 6 uur bij binnenlandse verhuis te ruim en strekt een dergelijke
definitie ertoe de aansprakelijkheid van de verhuizer bij laattijdigheid, als zijnde één van de
voornaamste prestaties uit te sluiten (in strijd met artikel VI.83, 13° WER) of op zijn minst op
ongepaste wijze te beperken (in strijd met artikel VI.83, 30° WER).
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om met richturen te werken, met
de nodige marges en met een onmiddellijke kennisgevingsplicht aan de consument indien
zich onvoorziene omstandigheden voordoen tijdens de verhuis.
In haar samenhang met artikel 11.6 van de van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, is artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV
bijgevolg onrechtmatig op grond van artikel I.8, 22° WER.
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Aanbeveling
Bijgevolg beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op grond van artikel
VI.87, § 1, 1° WER aan om artikel 11.6 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen en artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV zo aan te passen dat een evenwichtige definitie van vertraging wordt gehanteerd.
Eerder dan de nu gedefinieerde te ruime marge bij vertraging (in strijd met de art.
VI.83, 13° en 30° WER), beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan om
met richturen te werken met redelijke marges en met een onmiddellijke plicht tot
kennisgeving indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij de verhuis.
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66.
Ook is op te merken dat artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV file en panne op absolute wijze onder het begrip overmacht lijkt te plaatsen,
waar files en panne niet op zichzelf als overmacht kunnen worden beschouwd54, en zonder
dat hiertoe is vereist dat de verhuizer moet kunnen aantonen dat de file of panne in zijnen
hoofde onoverkomelijk, onvoorzienbaar en vreemd van zijn wil is 55. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt hierbij dat het contractueel vaststellen dat dergelijke risico’s
als file en a fortiori panne als gevallen van overmacht te beschouwen zijn, ertoe kan strekken
het verbod in artikel VI.83, 13° en 30° te omzeilen. Tevens is op te merken dat artikel 13.6 van
de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV op haar beurt uitsluitingen bevat
die doorgaans vervat zitten in de notie overmacht, doch hieraan wordt in deze algemene
voorwaarden een verdere beperkende invulling gegeven, die enkel geldt voor de verhuizer
(en niet voor de consument).
67.
Verder merkt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op dat artikel 13.1 van de
algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, gelet op de bewoordingen “uitsluitend veroorzaakt door de schuld van de verhuizer”, elke aansprakelijkheid van de verhuizer
uitsluit indien de vertraging te wijten zou zijn aan een gemeenschappelijke fout van de verhuizer en de consument of een derde of een samenlopende fout van de verhuizer, de consument of een derde. Hiermee exonereert de verhuizer zich dus van enige vorm van gedeelde
aansprakelijkheid (i.e. hoofdelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid in solidum) in geval
van schade veroorzaakt door vertraging.
In dit opzicht is dan ook te besluiten dat artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV, alzo begrepen, om de opgesomde redenen een onrechtmatig beding is op grond van artikel VI.83, 13° en 30° WER.

54 Zie per analogie Luik, 26 juni 2014, J.L.M.B., 2015/30, p. 1415, met noot P.H. Fauconnier.
55 Opdat de niet-nakoming van een contractuele verbintenis aan een vreemde oorzaak, overmacht of
toeval kan worden toegerekend, is immers vereist dat deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden die vreemd zijn aan de wil van de schuldenaar en bovendien onoverkomelijk en onvoorspelbaar zijn (L. Cornelis, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 658, nr.
525; zie ook W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 172 die
deze vereisten overkoepelt met de term ontoerekenbaar).
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Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1,
1° WER aan om artikel 13.1 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen
BKV zo te wijzigen dat de verhuizer vooreerst niet langer exonereert door bepaalde
risico’s uit te sluiten die niet automatisch als overmacht zullen worden beschouwd
door de rechter, en vervolgens zich niet langer exonereert van enige aansprakelijkheid in geval van vertragingen die worden veroorzaakt door een gemeenschappelijke
fout van of samenlopende fouten van de verhuizer en de consument (of een derde).

3. Bewijslast aansprakelijkheid en termijn om vordering in te dienen
13.3 Schadevorderingen
13.3.1. Aanvaarding door de klant van de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing
zonder schriftelijke ingebrekestelling of protest uiterlijk op het ogenblik van aflevering,
of, indien het onzichtbare schade of verlies betreft binnen twee (2) werkdagen na aflevering, de dag van de levering niet inbegrepen, of anderszins overeengekomen, geldt als
bewijs dat de voorwerpen werden afgeleverd in dezelfde staat als op het ogenblik van hun
inontvangstname door de verhuizer.
13.3.2. Onverminderd de toepasselijke dwingendrechtelijke regels inzake verjaring, verjaart elke vordering lastens de verhuizer één (1) jaar na de vaststelling van de schade
en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één (1) jaar na datum van de factuur.
13.4. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van de verhuizer, bij de
klant.
Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover de verhuizer het voorwerp
uitgemaakt hebben van door de klant tijdig geformuleerde opmerkingen:
indien het zichtbare schade betreft: onmiddellijk op het document dat hem werd
aangeboden op het moment van de levering. Indien de klant geen melding doet van zichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht de goederen te hebben
ontvangen in de staat waarin hij ze aan de verhuizer heeft overgemaakt, behoudens tegenbewijs.
-

indien het onzichtbare schade betreft: via e-mail of een ter post aangetekend
schrijven ten laatste binnen twee (2) werkdagen na de levering, de dag van levering niet
inbegrepen, of anderszins overeengekomen. Indien de klant geen melding doet van onzichtbare schade binnen de gestelde termijn, wordt de klant geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat waarin hij ze aan de verhuizer heeft overgemaakt, behoudens
tegenbewijs.

-

68.
Artikel 13.3 betreft enerzijds de vaststelling van schade aan de voorwerpen die deel
uitmaken van de verhuis, en regelt anderzijds de verjaringstermijn voor vorderingen wegens
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schade of andere tekortkomingen tegen de verhuizer. Het verdient aanbeveling om deze hypotheses niet in eenzelfde rubriek te behandelen.
Het verdient eveneens aanbeveling om artikel 13.3.1 en artikel 13.4 in één bepaling op te nemen: beide artikelen hebben betrekking op verlies en schade aan voorwerpen als gevolg van
de verhuis.
69.
Wat de eventuele zichtbare schade betreft, kan het zijn dat voorwerpen nog moeten
worden uitgepakt door de consument. In dat geval lijkt een termijn van twee werkdagen, dag
van levering niet inbegrepen, redelijk 56. Eisen dat dit op het document dat hem werd aangeboden op het moment van de levering werd aangeboden, komt neer op een eenzijdige vaststelling dat aan de leveringsplicht is voldaan (art. VI.83, 6° WER) en houdt eveneens een onredelijk korte termijn in om eventuele gebreken mee te delen.
Los van de clausules hieromtrent, is het zowel in het belang van de verhuizer als van de consument om na het vervullen van de verhuisopdracht de vervoerde voorwerpen samen te inspecteren en eventuele gebreken samen vast te stellen en te noteren.
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Wat onzichtbare schade betreft, beveelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vooreerst aan de term “niet-zichtbare schade” te gebruiken. Niet-zichtbare schade kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het verkeerd hermonteren van een kast. Hierbij kan de meldingsplicht niet gerelateerd worden aan de dag van levering en een dergelijke regeling strekt er
bijgevolg toe de verhuizer te ontslaan van iedere aansprakelijkheid voor niet-zichtbare schade die aan hem toerekenbaar is (in strijd met artikel VI.83, 13° en 30° WER). Een normale regeling van dergelijke onzichtbare schade zou bestaan in een korte termijn van kennisgeving
na de ontdekking van het gebrek door de consument.
70.
In artikel 13.3.2. wordt de verjaringstermijn van vorderingen tegen de verhuisonderneming contractueel op één jaar na vaststelling van de schade of tekortkomingen, of bij betwistingen omtrent de factuur, na de datum van de factuur gebracht.
Dit ligt in de lijn van het gemene recht: artikel 9 van de bepalingen in het Wetboek van Koophandel die betrekking hebben op de vervoerovereenkomst57 bepaalt dat alle vorderingen die
voortvloeien uit de vervoerovereenkomst van goederen verjaren na zes maanden inzake binnenlands vervoer, en na een jaar inzake internationaal vervoer. De verjaring loopt, in geval
van volledig verlies of van vertraging, vanaf de dag waarop het vervoer moest geschieden, en
in geval van gedeeltelijk verlies of van beschadiging, vanaf de dag van de afgifte van de goederen.
Aanbeveling
Deze rubriek betreft enerzijds de regeling van schade en verlies als een gevolg van de
verhuisopdracht, en anderzijds in het algemeen de verjaringstermijn tegen de verhuizer. Voor de duidelijkheid dienen deze hypotheses apart behandeld te worden. Bo-

56 Zie in dezelfde zin COB 5, Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector (12 mei 1998), p. 5, nr. 6.2.
57 Boek I, Titel VIIbis Wb. Kh.
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vendien overlappen de artikelen 13.3.1 en 13.4, die de schade en verlies regelen, elkaar en verdient het aanbeveling hier één bepaling van te maken.
Wat de schaderegeling betreft, dient bij de zichtbare schade een minimale termijn
toegekend te worden indien de voorwerpen moeten worden uitgepakt. Wat nietzichtbare schade betreft, is een minimale termijn na de vaststelling van het gebrek
vereist.

13.5. De verhuizer is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die
werden ingepakt en/of uitgepakt door andere interveniërende partijen dan de verhuizer of
zijn onderaannemers, en van alle schade en verliezen tijdens de verhuizing, te wijten aan
de klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen, toegebracht door dezen.
71.
Zoals deze bepaling nu geformuleerd is, treft de verhuizer geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies bij het in- of uitpakken te wijten aan de klant, een familielid,
mandataris of een derde verhuizer of zijn onderaannemers is tussengekomen bij het in- of
uitpakken.
Dat de verhuizer niet moet instaan voor de fout van anderen, is op zich logisch. Toch is er altijd een tussenkomst van de verhuizer zelf, al is het maar dat deze ook aanwezig is bij het inen uitpakken, en wordt door een dergelijke formulering iedere mogelijke medeaansprakelijkheid uitgesloten. In die zin is deze bepaling zoals ze nu geformuleerd is in strijd
met de artikelen VI.83, 13° en VI.83, 30° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling zo te herformuleren dat de aansprakelijkheid van de verhuizer wordt uitgesloten zo de schade
uitsluitend het gevolg is van de tussenkomst van de klant, een familielid, de mandataris van de klant of een derde.

13.6. De verhuizer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor: rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, oproer,
staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting
van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz. …
wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goede verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.
72.
In deze bepaling wordt gesteld dat de opgesomde situaties enkel als overmacht te
beschouwen zijn indien deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goede verloop van
de verhuisopdracht onmogelijk maken en beantwoorden bijgevolg aan de criteria die vooropgesteld zijn om van overmacht te kunnen spreken. Bepalend wanneer er al dan niet sprake is
van overmacht, is of de verhuizer nog enige controle had op de uitvoering van zijn opdracht.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen merkt wel op dat situaties die in deze opsomming voorkomen, zoals aangekondigde stakingen, overstroming, ijs, onweer, sluiting van
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dooibarelen, verblijf in station, luchthaven of douane, niet op zichzelf als overmacht worden
beschouwd58.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om gevallen als (aangekondigde) stakingen, overstroming, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, verblijf in station, luchthaven of douane, uit de opsomming weg te halen aangezien het in die gevallen gaat om hypotheses waarin overmacht normaal gezien niet van toepassing zal
zijn en waarin de verhuizer normaliter niet bevrijd zal zijn.

13.7. De verhuizer handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizing
en neemt de maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen
van zijn klant behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de verhuizer heeft moeten maken, vallen ten laste van de klant.
73.
Ook hier is de draagwijdte van deze bepaling, gezien de plaats in de voorwaarden, niet
duidelijk: gaat het om een algemene bepaling waarin de verhuizer zijn verbintenissen omschrijft, of gaat het om hoe de verhuizer handelt bij de in artikel 13.6 genoemde gevallen van
overmacht?
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Aangezien verwezen wordt naar de “bovengenoemde gebeurtenissen”, neemt de Commissie
voor Onrechtmatige Bedingen aan dat naar de omstandigheden opgesomd in artikel 13.6
verwezen wordt. Indien het evenwel gaat om overmacht, dan kan de verhuizer in principe zijn
verbintenissen niet uitvoeren. Blijkbaar gaat het hier dan eerder om onvoorziene omstandigheden, en wordt een schadebeperkingsplicht van de verhuizer in die gevallen vooropgesteld.
Indien het daarentegen om een algemene bepaling zou gaan waarin de verhuizer de invulling
van zijn prestaties omschrijft, dan heeft dit tot gevolg dat de verhuizer al zijn prestaties als
middelenverbintenissen ziet, en komt dit indirect neer op een exoneratie voor de voornaamste verbintenissen waartoe de verhuizer zich verbindt 59
De Belgische Kamer der Verhuizers verduidelijkt dat voor wat deze bepaling betreft het ook
hier gaat om omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de verhuisopdracht zelf. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt in dat opzicht dat in die
hypothese deze bepaling preciezer moet worden geformuleerd.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om te verduidelijken dat het
hier gaat om een schadebeperkingsplicht bij het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden.

58 Zie ook COB 36, Advies inzake de reglementen van de distributienetbeheerders (26 november 2014).
p. 38.
59 Zie hoger, randnr. 6.
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13.8 De aansprakelijkheid van de verhuizer is in geval van verlies of schade aan of
schade aan verhuisde voorwerpen door diens fout, beperkt tot een bedrag van €125 per
kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een
vrijstelling ten laste van de klant ten bedrage van €250 per verhuisopdracht.
74.
De verhuizer beperkt in deze bepaling zijn aansprakelijkheid in alle gevallen tot een
bedrag van 125 euro per kubieke meter, met een franchise ten laste van de klant ten bedrage
van 250 euro.
Hoger is reeds vastgesteld dat krachtens het gemene recht de verhuizer een resultaatsverbintenis heeft om de goederen die het voorwerp uitmaken van zijn opdracht, zonder enige
beschadiging terug te geven, tenzij hij kan bewijzen dat deze verloren zijn gegaan of beschadigd door toeval of overmacht (artikelen 1782 en 1784 B.W.). De Commissie herhaalt 60 in dat
opzicht dat exoneratiebedingen er nooit mogen toe strekken de aansprakelijkheid voor opzet
en zware fout, noch voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste
prestaties van de overeenkomst vormt, uit te sluiten of op ongepaste wijze te beperken (art.
VI.83, 13° juncto VI.83, 30° WER).
Een schadebeperking van 125 euro per kubieke meter, samen met een franchise van 250 euro betekent volgens de Commissie vervolgens een ongepaste beperking van de wettelijke
rechten van de consument bij gehele of gedeeltelijke wanprestatie of bij gebrekkige uitvoering door de verhuizer van haar contractuele verplichtingen. De schade van de verhuisde
voorwerpen, bijvoorbeeld schade aangebracht aan een schilderij of bepaalde meubelen, kan
immers veel hoger oplopen. De aansprakelijkheidsbeperking is hier dus in strijd met artikel
VI.83, 30° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om geen aansprakelijkheidsbeperking te bedingen bij opzet of zware fout, noch voor het niet-uitvoeren van
de voornaamste prestaties van de verhuizer.
Gelet op de waarde van verhuisde voorwerpen, beveelt de Commissie vervolgens aan
om in een evenwichtiger risicoregeling bij schade of verlies aan voorwerpen in te voeren. De nu geldende beperking tot maximum 125 euro per kubieke meter met een
franchise van 250 euro per verhuisopdracht beperkt de wettelijke rechten van de
consument op ongepaste wijze.

13.9 De aansprakelijkheid van de verhuizer kan in geval van vertraging niet meer dan
20 % van de verhuisprijs bedragen. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding
enkel verschuldigd, indien de klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een
klacht ingediend werd, via e-mail of middels aangetekende brief aan de verhuizer, binnen
de twee (2) werkdagen na de levering van de verhuisde voorwerpen aan de bestemme60 Zie hierover uitgebreid COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstenchequeondernemingen (15 juli 2015), p. 26-33, te raadplegen via de volgende link:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/About-SPF/avis-cob-cca/Advies-37-CommissieOnrechtmatige-Bedingen.pdf
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ling, de leveringsdag niet inbegrepen. Indien de klant geen melding doet van schade door
vertraging binnen de gestelde termijn, wordt aangenomen dat de verhuis zonder vertraging is uitgevoerd, behoudens tegenbewijs.
75.
Waar artikel 13.8. de schadebeperking voor de verhuizer bij schade of verlies aan
voorwerpen betreft, handelt artikel 13.9. over de maximum schadevergoeding bij vertraging.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen brengt vooreerst in herinnering dat de verbintenis om de goederen op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats te leveren in principe als een resultaatsverbintenis wordt beschouwd61.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ten tweede vast dat aan haar opmerking in
het eerste advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen dat een dergelijke
maximale schadevergoeding met bewijslast voor de consument een onrechtmatige beperking van de aansprakelijkheid van de verhuizer inhield (in strijd met artikel 32.11. en 32.27
WHPC, nu artikel VI.83, 13° en VI.83, 30° WER)62, in het geheel geen rekening is gehouden.
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Vervolgens wordt in een verval voorzien om de verhuizer aansprakelijk te stellen voor vertraging. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt dat schade ingevolge vertraging
binnen een korte termijn moet kenbaar gemaakt worden aan de tegenpartij. Anderzijds
wordt vertraging te wijten aan de consument aan geen enkele vervaltermijn onderworpen.
Aangezien vertraging in hoofde van de ene dan wel de andere partij op een verschillende manier wordt geregeld, ontstaat er een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten
van de partijen ten nadele van de consument (artikel I.8.22° WER).
Aanbeveling
Een schadebeperking tot de bewezen schade bij vertraging tot een maximum van
20 % van de verhuisprijs strekt ertoe op ongepaste wijze de rechten van de consument te beperken, zelfs al geldt eenzelfde schadebeperking tot maximaal 20 % van
de verhuisprijs bij schade door de verhuizer (weliswaar zonder bewijsplicht) geleden
door toedoen van de klant (artikel 11.6).
Wordt vereist dat de consument binnen de twee werkdagen klacht indient teneinde
aanspraak te kunnen maken op eventuele schadevergoeding, dan dient een dergelijke voorwaarde ook te gelden in hoofde van de verhuizer die door vertraging door toedoen van de klant schade zou lijden.

13.11. In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen om de betalingen die hij aan de verhuizer verschuldigd is, geheel of ten dele op
te schorten, tenzij de schuldvordering van de klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar is
76.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat aan haar opmerking in
haar eerste advies inzake verhuisovereenkomsten nauwelijks gevolg gegeven is en dat nog
61 Cf. supra, randnr. 6.
62 COB 8, Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen, (11 september 2001), p. 4 onderaan, te raadplegen via de volgend link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/AboutSPF/avis-cob-cca/Advies-8-Commissie-Onrechtmatige-Bedingen.pdf .
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altijd wordt bepaald dat de consument onvoorwaardelijk tot betaling gehouden is, zelfs al
geeft hij op gemotiveerde wijze te kennen dat hij schade geleden heeft door verlies, schade
aan voorwerpen en vertraging. Enkel indien de schuldvordering van de klant onbetwistbaar
vaststaand en opeisbaar zou zijn, zou hij zijn betalingsverplichting kunnen opschorten.
Nochtans moet de consument die op gemotiveerde wijze aangeeft dat de verhuizer zijn contractuele verplichtingen foutief of op gebrekkige wijze is nagekomen, daartegen kunnen opkomen door zijn betalingsverplichting op te schorten.
Bedingen die deze mogelijkheid ontnemen, zijn in strijd met de artikelen VI.83, 9° en VI.83,
30° WER.
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt aan om deze bepaling te
schrappen.

Afdeling 10. Verzekering “alle risico’s”
14.1 De klant kan de verhuizer verzoeken de goederen die deel uitmaken van de verhuizing, te laten verzekeren tegen “alle risico’s”, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies,
brand enz. … , volgens de algemene voorwaarden van verzekeringen, in het kader van een
vlottende polis die de verhuizer heeft onderschreven. Onder de verzekeringswaarde van
de voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing wordt begrepen: “in totale waarde” –
desgevallend met toepassing van de evenredigheidsregel, die moet overeenstemmen met
de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen goederen, in de huidige staat
waarin ze zich bevinden.
14.2 De klant is vrij eventueel een eigen verzekeraar te kiezen. In dit geval verbindt hij
er zich toe met de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, zonder franchise,
waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met het hoger vermelde; de klant verbindt er zich toe bovendien een “afstand van verhaal” te bekomen
vanwege de verzekeraar, ten voordele van de verhuizer. Indien de klant niet in staat is
hiervan een bewijs te leveren, kan de verhuizer weigeren om de verhuizing te verrichten
en is de klant in ieder geval verplicht de verhuizer te vrijwaren jegens diens verzekeraar.
14.3 Indien door de klant geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht tot verzekeren gegeven werd aan de verhuizer, is de verhuizer gerechtigd te veronderstellen dat de klant
de goederen zelf verzekerd heeft conform de verplichtingen van art. 14.2.
14.4 Indien de verzekeraar van de verhuizer geen dekking wenst / kan geven voor de
goederen van de klant, of niet voor alle goederen dekking wenst / kan geven, dan deelt de
verhuizer dit onverwijld mede aan de klant.
De verhuizer is in dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor een dergelijke weigering.
77.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen merkt op dat het niet duidelijk is wat de
strekking is van dit artikel en wenst de volgende opmerkingen te formuleren.
Vooreerst kan de consument niet verplicht worden om een verzekering “alle risico’s” te nemen. Hij mag daar wel in alle vrijheid voor opteren, hetzij door in te gaan op een verzekering
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via de verhuizer aangeboden, hetzij door zelf een verzekeraar te kiezen voor een verzekering
alle risico’s.
Ten tweede is de relatie tussen deze bepaling en de bepalingen die de aansprakelijkheid van
de verhuizer regelen, onduidelijk. Een verzekering “alle risico’s” kan nooit tot gevolg hebben
dat hiermee voor rekening van de consument risico’s worden gedekt waarvoor de verhuizer
in principe aansprakelijk is (bijvoorbeeld bij haar toerekenbare tekortkoming), de geoorloofde
contractuele aansprakelijkheidsbeperkingen in acht genomen. Is dit wel het geval, dan gaat
het immers om een ongeoorloofde risico-afwenteling op de consument en is een dergelijke
contractuele regeling in strijd met artikel VI.83, 30° WER. Er kunnen zich in dit verband vragen gesteld worden bij de verbintenis van de consument om, indien hij zelf een verzekeraar
kiest, bij die verzekeraar een “afstand van verhaal” ten voordele van de verhuizer te bekomen. Dit zou betekenen dat bij verlies of schade, toerekenbaar aan de verhuizer, geen enkel
verhaal tegen de verhuizer zou kunnen ingesteld worden krachtens die verzekeringsovereenkomst.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herinnert ten derde aan de informatieverplichting van iedere onderneming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De onderneming dient namelijk, op één van de wijzen gesteld in artikel III.75 WER, de adresgegevens van deze verzekeraar en de geografische dekking ter beschikking te stellen krachtens artikel III.74,14° WER.
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De Belgische Kamer der Verhuizer bevestigt in dit verband dat iedere bij haar aangesloten
verhuizer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, en dat schade, verlies of diefstal,
toerekenbaar aan de verhuizer, in principe gedekt wordt door die beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Aanbeveling
Artikel 14 dient in die zin geherformuleerd te worden dat het duidelijk is dat het afsluiten van een verzekering alle risico’s een keuze is die door de consument kan
worden genomen, maar waartoe hij niet verplicht kan worden.
Een verzekering “alle risico’s” kan nooit tot gevolg hebben dat hiermee risico’s worden gedekt waarvoor de verhuizer in principe aansprakelijk is. Omwille van de duidelijkheid is het dus noodzakelijk dat uitdrukkelijk het verband gemaakt wordt en verwezen wordt naar de contractuele bepalingen inzake aansprakelijkheid van de verhuizer en dat verduidelijkt wordt dat dit geen afbreuk doet aan de vergoedingsplicht
van de verhuizer indien hij aansprakelijk is voor het verlies of de schade.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst ten slotte op de verplichting om de
adresgegevens en de geografische dekking van de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter beschikking te stellen van de consument (art. III.74,
14° WER).
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Afdeling 11. Betalingsvoorwaarden
15.1. De facturen van de verhuizer worden geacht aanvaard te zijn door de klant behoudens schriftelijk protest binnen de acht (8) dagen na de datum van de factuur.
Alle facturen dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na de datum van
de factuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en zonder enige korting of
kost ten laste van de verhuizer.
15.2. In geval van niet betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege
en zonder voorgaande ingebrekestelling – een conventionele verwijlinterest verschuldigd van 10% te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van 10%
van het factuurbedrag – met een minimum van €50.
15.3. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde
bedragen onmiddellijk opeisbaar worden.
16.1. De gelden die aan de verhuizer verschuldigd zijn, uit welke hoofde dan ook, zijn
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. De klant dient de verhuizer ten laatste drie (3) dagen voor het vertrek van de goederen vanuit België de volledige verhuisprijs te voldoen.
16.2. De verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de goederen, waarvan de prijs nog niet betaald is, de levering op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft. De bijkomende kosten (staan-, opslag- en bewaarnemingskosten) komen voor rekening van de klant en dienen tezamen met de verschuldigde verhuisprijs voldaan te worden alvorens tot levering van de verhuisgoederen wordt over gegaan.
16.3. In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling - een conventionele verwijlinterest
verschuldigd van 10 % te rekenen vanaf de datum van de factuur en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van administratiekosten van
10 % van het factuurbedrag - met een minimum van €50.
78.
De artikelen 15 en 16 betreffen de facturatie en de betaling. Bepaalde onderverdelingen van deze artikelen herhalen elkaar, bijvoorbeeld artikel 15.1, tweede lid, en 16.1 en artikel 15.2 en artikel 16.3.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt bijgevolg aan om deze twee artikelen in
elkaar te integreren.
79.
Wat de schadebedingen betreft, dient vooreerst nagegaan te worden of aan het wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsprincipe is voldaan.
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Zoals reeds hoger is verduidelijkt, heeft de consument recht op een schadevergoeding van
maximum 20 % van de verhuisprijs bij vertraging indien hij bewijst dat hij schade geleden
heeft en dat er hierbij een oorzakelijk verband is met deze vertraging. Ook bij verlies of diefstal, toerekenbaar aan de verhuizer geldt een, weliswaar te beperkte, schadevergoeding.
Gelet op de eerder besproken overwegingen (bewezen schade bij vertraging en te beperkte
schadevergoeding bij toerekenbare beschadiging of verlies), is niet aan de vereiste van artikel
VI.83, 17° WER voldaan.
Wat de omvang van het schadebeding wegens niet-tijdige betaling betreft, verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vooreerst naar haar overwegingen en aanbevelingen in
het advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen63 en
het advies inzake schadebedingen en minnelijke invordering 64 (14 juli 2016).
Zoals in deze adviezen aangegeven en zoals ook blijkt uit recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie 65 moet vanuit een beoordeling van alle schadebedingen in hun globaliteit nagegaan worden of ze betrekking hebben op onderscheiden vormen van schade. Hier
gaat het om een forfaitair schadebeding ten belope van 10 % met een minimum van 50 euro,
en een verwijlsinterest ten belope van 10 % te rekenen vanaf de betalingsdatum van de factuur.
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Het forfaitaire schadebeding betreft dan de door de verhuizer te maken invorderingskosten.
De verwijlsinterest heeft tot doel de schuldeiser te vergoeden voor het liquiditeitsnadeel, en
meer algemeen het financiële nadeel, dat hij lijdt door het niet op tijd ontvangen van de verschuldigde som. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het renteklimaat, en valt het
aan te bevelen als uitgangspunt de wettelijke interestvoet of de referentie-interestvoet van de
Europese Centrale Bank te nemen, verhoogd met een aantal procentpunten 66.
Het behoort tot de appreciatiebevoegdheid van de rechter om te oordelen of de combinatie
van dergelijke schadebedingen al dan niet duidelijk niet evenredig zou zijn aan het nadeel dat
door de onderneming kan worden geleden, gelet op het voorgaande.
80.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt ook vast dat waar enerzijds de
verhuizer uitdrukkelijk bepaalt dat zolang de consument niet aan zijn betalingsverplichting
voldaan heeft, hij zijn verbintenissen zal opschorten, de consument anderzijds tot een onvoorwaardelijke betaling gehouden is.
Uit artikel 16.1 kan bovendien opgemaakt worden dat indien het om een verhuis naar het buitenland gaat, de consument bovendien ten laatste 3 dagen voor de verhuis de volledige verhuisprijs dient te voldoen. In vergelijking met het vroegere artikel 12 bestaat nu ook de mo-

63 COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen (15 juli
2015), p. 38-44, en Aanbeveling nr. 10.
64 COB 39, inzake schadebedingen en minnelijke invordering (14 juli 2016): toepassing in de praktijk en
algemene overwegingen met betrekking tot schadebedingen, p. 10-20.
65 HvJ, 23 april 2016, zaak C-377/14, Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 april 2016
Ernst Georg Radlinger en Helena Radlingerová tegen FINWAY a.s., ECLI:EU:C:2016:283, vierde dictum.
66 Zie COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen (15
juli 2015), p. 44, en Aanbeveling nr. 10.5.
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gelijkheid niet meer om ter verzekering van de risico’s hieromtrent een bankwaarborg te
stellen.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt hierbij dat bedingen die ertoe strekken
van de consument een onvoorwaardelijke betaling te eisen, zelfs bij gegronde betwisting van
het bedrag of als verweer tegen een gebrekkige nakoming door de verhuisonderneming van
zijn verplichtingen, in strijd zijn met de artikelen VI.83, 6° en 9° WER 67.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is ook van mening dat bedingen die de consument ertoe verplichten het volledige bedrag te betalen van een dienstenprestatie waarvan
een deel van de uitvoering van de verbintenissen nog moet gebeuren, in bepaalde gevallen
een kennelijk onevenwicht creëert doordat de consument op die manier een belangrijk verweermiddel uit handen geeft. Er kan weliswaar mee ingestemd worden dat bepaalde opdrachten in belangrijke mate ook door de onderneming reeds voorgefinancierd worden,
waarbij het normaal is dat dit in de betalingsverplichting reeds doorgerekend wordt, maar
een volledige betaling is in de ogen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onrechtmatig, mede rekening houdend met het feit dat bepaalde risico’s ook op andere wijze
door de onderneming, in casu de verhuizer, kunnen worden verzekerd.
Los van de omstandigheid dat dit een inbreuk is op de artikelen VI.83, 6° en 9° WER, kan niet
anders dan vastgesteld worden dat het kunnen inroepen van de exceptio non adimpleti contractus uitdrukkelijk geregeld wordt ten behoeve van de verhuizer, en niet toegelaten wordt
ten behoeve van de consument, en er dus een kennelijk onevenwicht is in de rechten en verplichtingen (in strijd met artikel I.8.22° WER).
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt vooreerst aan om ieder dubbel
gebruik in de artikelen 15 en 16 weg te laten en beide artikelen in elkaar te integreren voor wat de erin geregelde hypotheses betreft.
Wat vervolgens de schadebedingen betreft, wordt weliswaar ook voorzien in een
schadevergoeding bij niet-nakoming van de hoofdverbintenissen van de verhuizer,
maar is vastgesteld dat deze vergoedingen niet gelijkwaardig zijn.
Wat de omvang van de schadebedingen betreft, kunnen er zich vragen gesteld worden bij de bedongen verwijlsinterest, gelet op de huidige wettelijke rentevoet en de
referentie-interestvoet bij de Europese Centrale Bank.
Ten slotte stelt de Commissie vast dat de ENAC wel geldt bij vertragingen in de betalingsverplichting, maar omgekeerd niet geldt indien de verhuizer tekortkomt in zijn
verplichtingen. De Commissie stelt ook vast dat de consument tot volledige betaling
gehouden is voordat de verhuisopdracht is uitgevoerd naar het buitenland, en dat de
consument bijgevolg geen mogelijkheid meer zal hebben tot opschorting van enige
betaling. De Commissie besluit dat een dergelijke onevenwichtige regeling in strijd is
met de artikelen VI.83, 6° en 9° WER, en wegens gebrek aan wederkerigheid in de
67 Zie COB 19, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten
(29 maart 2006), p. 20-21.
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wederzijds bedongen rechten en verplichtingen in strijd is met de algemene norm
(artikel I.8.22° WER).

Afdeling 12. Bevoegdheid
Betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken
18.1. Op alle overeenkomsten tussen de verhuizer en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een partij als
zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze “BKV Consumenten Verhuisvoorwaarden” van toepassing zijn
of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen
worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de verhuisonderneming gevestigd is onverminderd het recht van de verhuizer
om het gerezen geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°,
2° en 4° Ger.W.
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81.
Deze bepaling van de algemene voorwaarden is onrechtmatig in de zin van artikel
VI.83,23° WER, in zoverre de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. Wb. wordt uitgesloten voor de consument. Er wordt immers aan de verhuizer het recht gegeven om te kiezen
voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar haar zetel gevestigd is of voor
de rechter overeenkomstig de toepassing van art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.Wb. Het recht om zich
te beroepen op art. 624, 1°, 2° en 4° Ger.Wb. geldt niet voor de consument.
Daarnaast is rekening te houden met de Verordening nr. 1215/2012 die op dwingende wijze
de rechterlijke bevoegdheid regelt 68. De artikelen 17 tot en met 19 van deze Verordening
hebben betrekking op de rechterlijke bevoegdheid bij door consumenten gesloten overeenkomsten.
Deze Verordening is van toepassing op alle geschillen met een grensoverschrijdend karakter
binnen de EU. Opdat de specifieke bepalingen inzake met een consument gesloten overeenkomsten van toepassing zijn, moet het bedrijf “commerciële of beroepsactiviteiten ontplooien
in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht
welke middelen richten op die lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat”,
en moet de overeenkomst onder die activiteiten vallen.69 (artikel 17, 1.c) van de Verordening.
Artikel 18 van de Verordening regelt op dwingende wijze de bevoegde rechter:
Artikel 18.1 van de Verordening bepaalt dat de rechtsvordering die door een consument
wordt ingesteld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan worden gebracht hetzij voor
de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij,

68 Verordening van het Parlement en de Raad nr. 1215/2012 van 12 december 2012, betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb. L. 20 december 2012, afl. 351, 1.
69 Artikel 17, 1, c) van de Verordening.
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ongeacht de woonplaats van de wederpartij, voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft.
Artikel 18.2 van de Verordening regelt de hypothese van de vordering die tegen de consument
wordt ingesteld en bepaalt dat de rechtsvordering die tegen de consument wordt ingesteld
door de wederpartij bij de overeenkomst slechts kan worden gebracht voor de gerechten van
de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat artikel 18 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV afwijkt van deze dwingende bevoegdheidsregels
vastgelegd in de Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid.
Dergelijke bevoegdheidsbedingen zijn dan ook in strijd met artikel VI.83, 23° WER.
82.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst er bovendien nog op dat het Europese Hof van Justitie reeds sinds lange tijd benadrukt heeft dat het waarborgen van een effectieve toegang tot de rechter een essentieel punt is voor de bescherming van de consument
en verwijst naar een vroeger advies met betrekking tot bevoegdheidsbedingen. Het Hof heeft
altijd op basis van de algemene norm een beoordeling in concreto, rekening houdend met de
omstandigheden van de zaak, voorgestaan.
Het gaat hierbij om de vraag of het voor de consument moeilijk is om tot bij de territoriaal
bevoegde rechter te komen. Dat is een kwestie van (ver) verwijderde plaats en daarmee samenhangend: vervoermogelijkheden, van tijd (vrijaf) en van inzet van het geding (bedrag).
Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige bedingen beveelt derhalve op grond van artikel
VI.87, 1° WER aan om artikel 18 van de algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV te schrappen in de algemene voorwaarden en ook de gelijkaardige bepaling in de bestelbon.

Afdeling 13. Bepalingen inzake intellectuele rechten
83.
De algemene voorwaarden consumentenverhuizingen BKV bevatten twee bepalingen
inzake auteursrecht en de depot van de voorwaarden via i-depot. Deze bepalingen betreft het
gebruik van de algemene voorwaarden door de verhuizers in hun relatie tot de Belgische
Kamer van Verhuizers en betreft niet de relatie verhuizer - consument.
Het is verwarrend deze bepaling op te nemen aangezien het onduidelijk is wat de juridische
implicaties van deze bepaling zijn voor de consument (en of deze gehouden kan zijn de vergoeding voor onrechtmatig gebruik te betalen). Daarenboven zou de bepaling dat er geen kopie van kan worden gemaakt zonder toestemming van de uitgever, kunnen impliceren dat
een kopie van de overeenkomst in het kader van een geschil niet gebruikt mag worden
(schending artikel VI.83, 21° en 30° WER).
De Belgische Kamer der Verhuizers gaat ermee akkoord dat een dergelijke bepaling niet op
zijn plaats is in deze modelovereenkomst en zal deze niet meer opnemen in de modelovereenkomst.
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Aanbeveling
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen beveelt op grond van artikel VI.87, § 1, 3°
WER aan om deze bepaling te schrappen en ze op te nemen in een document dat de relatie tussen de Kamer voor Verhuizers en de verhuizer beheerst (bv. via een “pop up” wanneer de verhuizer de AV wil downloaden van de website van de Kamer van Verhuizers).
*************************
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Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige Bedingen" binnen de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven

Brussel, 4 juli 2017
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Bij brief van 8 juni 2017 heeft de minister van Economie en Consumenten, dhr. Kris Peeters,
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om advies gevraagd omtrent het voorontwerp
van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
De minister vroeg de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om over dit voorontwerp van
koninklijk besluit advies te verlenen binnen de heel korte termijn van één maand.
De vertegenwoordiger van de minister lichtte aan de voorzitter de hoofdlijnen van dit voorontwerp van koninklijk besluit toe. Deze zijn, volgens deze vertegenwoordiger, als volgt:
•

behoud van de samenstelling van de huidige Commissie voor Onrechtmatige Bedingen;

•

behoud van de bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om eigen adviezen te geven;

•

behoud van een “wetenschappelijk secretariaat”, waargenomen door de FOD Economie;

•

harmonisering, om logistieke redenen, van het systeem van vergoedingen, ondervoorzitters, termijnen, met de huidige regels binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De afwijking van de termijn van het mandaat van de voorzitter (art. 8) dient
bijvoorbeeld om de cyclus van benoemingen te laten aansluiten bij die van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Uit een eerste lectuur van het voorontwerp van KB blijkt al dat de minister zich wil beperken
tot het strikt noodzakelijke, met name de benaming (art. 1 en art. 9), samenstelling van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (art. 2, § 1), de termijn van de mandaten (art. 2, § 2
en art. 8), de vergoedingen en de verplaatsingskosten van de leden (art. 5 en 6), de overheveling van de werkingsmiddelen naar de toelage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(art. 7).
Dit doet echter niets af aan de vaststelling dat het voorontwerp van KB de hoofdlijnen, zoals
aangegeven, op een paar essentiële punten niet volgt: de samenstelling van de huidige
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wordt in het voorontwerp van KB wel gewijzigd
voor wat de voorzitter en de ondervoorzitter betreft, en aan de bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om “eigen adviezen” te geven mag eveneens getwijfeld
worden.
Zoals uit de verdere bespreking zal blijken, is dit bondige karakter van het voorontwerp van
KB enerzijds te verklaren door de omstandigheid dat veel van de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen reeds geregeld zijn in boek XIII van het Wetboek van economisch recht, en anderzijds door de wens van de minister om wat niet noodzakelijk via KB dient geregeld te worden binnen de interne regels van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te verduidelijken
voor zover dat nodig zou zijn.
Gelet op deze toelichting, wil de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in het hiernavolgende advies in een eerste hoofdstuk de voor haar essentiële aandachtspunten naar voren
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brengen, en in een tweede hoofdstuk de hiermee gepaard gaande aanpassingen van het
voorontwerp van KB voorstellen.
Artikel XIII.17 vormt de wettelijke basis voor de integratie van de bestaande raadgevende
commissies die als bevoegdheid hebben het uitbrengen van adviezen met algemene draagwijdte, zoals in dit geval de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. De wetgever heeft aan
de Koning een verregaande bevoegdheid gegeven teneinde een dergelijke integratie te laten
gebeuren met inachtneming van alle belangen. Artikel XIII.17, tweede lid WER bepaalt immers: “De Koning kan daartoe de bestaande wettelijke bepalingen opheffen, wijzigen, aanvullen of vervangen.”
Zoals in dit advies, en in het advies nr. 35, duidelijk naar voren komt, staat de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen positief tegenover een integratie, maar dan moet wel rekening gehouden worden met het opzet en de eigenheid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. Dit is echter niet in voldoende mate gebeurd in het aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voorgelegde voorontwerp van KB.
Gelet op de ruime bevoegdheid van de Koning kan in principe zonder probleem aan de essentiële aandachtspunten van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen tegemoet gekomen
worden. Enkel voor wat het “wetenschappelijke secretariaat” betreft is in dit voorontwerp van
KB tegemoetgekomen aan de wensen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
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Essentieel voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen zijn echter evenzeer:
•

het behoud van de benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”;

•

het statuut en het mandaat van de voorzitter en de ondervoorzitter (de voorzitter
moet magistraat zijn, de ondervoorzitter moet onafhankelijk en deskundig zijn, bij
voorkeur magistraat) en de termijn van hun mandaat moet op elkaar afgestemd zijn);

•

Het “autonoom” karakter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor wat
de behandeling van de vragen om advies betreft en de mogelijkheid om rechtstreeks
gevat te worden, alsook de zichtbaarheid van de uitgebrachte adviezen (deze hebben
immers, naast de mogelijkheid voor de minister om uitvoering te geven aan deze adviezen, vooral waarde indien ze gekend zijn door het publiek);

•

de (geldelijke) waardering van de inzet van de deskundigen.

Op deze essentiële aandachtspunten wordt in hoofdstuk 1 nader ingegaan.
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1. Essentiële aandachtspunten voor de Commissie
voor Onrechtmatige Bedingen
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst vooreerst naar haar advies nr. 35 van
22 mei 2014, waar ze uitvoerig ingegaan is op haar specifieke kenmerken die verschillen van
de algemene opzet van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Omdat het idee van het stroomlijnen van diverse adviesorganen in het algemeen een positief
gegeven is, en omdat het oprichten van een overkoepelende structuur voor de adviesorganen
het objectief karakter van de adviesorganen kan bevorderen, stond de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen positief tegenover de integratie in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen legde er evenwel de nadruk op dat deze opname in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geen afbreuk mag doen aan haar eigenheid en
visibiliteit.
Doordat het ontwerp KB houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie
“Onrechtmatige Bedingen” nauwelijks rekening houdt met dit advies van de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen, vreest de Commissie ervoor dat afbreuk wordt gedaan aan haar
eigenheid en haar specifiek karakter.
Indien deze eigenheid niet kan worden gewaarborgd, verdient het de voorkeur niet opgenomen te worden in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het opzet van de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen verschilt namelijk van de reden van oprichting, en het opzet, van de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt daarom waaruit deze eigenheid bestaat, en waarom bepaalde punten een specifieke regeling vereisen die afwijken van het kader van boek XIII.

1.1. Opzet
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is een juridisch-technische commissie: ze verstrekt geen beleidsadviezen, maar poogt op een onafhankelijke wijze tot een consensus te
komen over welke contractvoorwaarden die gebruikt worden bij overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten, al dan niet onrechtmatig zijn, en doet desgevallend aanbevelingen ter zake.
Op basis van deze adviezen en aanbevelingen kan de bevoegde minister van Economie en
Consumenten dan besluiten om ofwel (1) de bevoegde controle-autoriteit – zijnde de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie - te vragen om de nodige handhavingsmaatregelen te treffen, (2) een vordering tot staking in te stellen, ofwel (3) reglementair op te treden, door een koninklijk besluit uit te vaardigen bij toepassing van artikel VI.85
WER.
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1.2. Verwezenlijking van dit oogmerk
1.2.1. Samenstelling: de drie “poten”
Om tot juridisch goed onderbouwde adviezen te komen die objectief tot stand komen, is de
huidige samenstelling volgens de Commissie voor Onrechtmatige onontbeerlijk:
a) het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, functies die aan elkaar gebonden zijn,
moeten garanderen dat de discussies boven de statutaire belangen van hetzij vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, hetzij vertegenwoordigers van de organisaties die de productie, distributie, de landbouw, middenstand en vrije beroepen gevoerd
worden,
b) de vertegenwoordigers van de actoren in het economisch verkeer (consumenten en ondernemingen) geven hun mening als “stakeholder”,
c) de deskundigen, beslagen in het domein van het verbintenissen-, economisch en consumentenrecht zorgen voor de nodige inhoudelijke inbreng voor de juridische analyse of
bepaalde (combinaties van) bedingen in een bepaalde sector of rekening houdend met
een bepaalde context, onrechtmatig zijn.

1.2.2. “Wetenschappelijk secretariaat”
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Vanuit de inhoudelijke discussies op basis van de inbreng van de deskundigen en de opinies
van de consumentenorganisaties enerzijds en de vertegenwoordigers van de ondernemingen
anderzijds is een secretariaat die de adviezen voorbereidt en een coördinerende rol vervult
onontbeerlijk gebleken.

1.2.3. eigen input/output – rechtstreekse saisinemogelijkheid:
Input 1
Artikel VI.86, § 2, WER, regelt specifiek wie de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen om
advies kan vragen en bevat in dit opzicht een specifieke saisinemogelijkheid die verschilt van
wat in artikel XIII.6. WER bepaald wordt voor de saisine aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Output 2
Anders dan artikel XIII.6. WER, waarin bepaald wordt aan wie de adviezen van de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven gericht zijn, volgt uit artikel VI.86 WER dat de adviezen van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen gericht zijn aan de bevoegde minister, zijnde de
minister van Economie en Consumenten, hetzij voor de vrije beroepen de minister van Justitie.
Naast het feit dat de adviezen gericht worden aan de minister, die in het kader van zijn uitvoerende functie het nodige kan doen om deze adviezen te implementeren in de praktijk, moet
wat de output betreft ook gewezen worden op het belang van de publicatie van de adviezen.
Deze adviezen kunnen immers een belangrijk instrument zijn voor iedere rechtszoekende
1 Advies nr. 35, p. 10, nr. 3.(a).
2 Advies nr. 35, p. 10, nr. 3.(b).
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om zich een idee te vormen van wat onrechtmatig kan zijn en wat niet, bij bepaalde overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten.
Boek XIII.20 - Onrechtstreekse saisine: overmaken van adviezen via de secretaris van de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Artikel XIII.20 WER bepaalt dat elke adviesaanvraag “van een overheidsinstantie waarvoor de
centrale Raad voor het Bedrijfsleven of een in haar schoot opgerichte bijzondere raadgevende commissie bevoegd is, wordt ingediend bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven. De voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven maakt dan, op voorstel van de secretaris, het verzoek tot advies over aan de bevoegde bijzondere raadgevende
commissie of commissies.”
Deze regeling is ingegeven door het feit dat een saisine-aanvraag veelal aspecten betreft die
door verschillende raadgevende commissies die in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
zetelen behandeld worden, en waar de secretaris van de Centrale Raad met de voorzitter een
coördinerende rol kunnen spelen.
Zoals ook in het advies nr. 35 van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is uitgelegd,
zal de situatie waarbij een advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen samen
met een ander adviesorgaan zou moeten worden behandeld en er dus een “dispatching” zou
moeten gebeuren, zich niet vlug voordoen. Een dergelijke onrechtstreekse saisine doet ook
afbreuk aan het in principe individueel en autonoom karakter van de adviesaanvragen.
Besluit met betrekking tot 3
Gelet op deze andere saisinemogelijkheid (input), de omstandigheid dat de adviezen van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan de minister van Economie en Consumenten en
desgevallend de minister van Justitie (vrije beroepen) gericht zijn maar het laten kennen van
de adviezen en aanbevelingen door het “publiek” een belangrijk gegeven zijn, en de adviezen
en aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel losstaan van
andere adviezen van bijzondere raadgevende commissies binnen de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven, wenst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat verduidelijkt wordt dat
geen afbreuk wordt gedaan aan de rechtstreekse saisine, en van het principe dat de adviezen
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen autonoom zijn (zie hieromtrent verder het
voorstel in hoofdstuk 2, punt C).

1.2.4. Vergelijking met de Commission des clauses abusives in Frankrijk
Ook in de voorbereidende studie3 die geleid heeft tot de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (de WHPC), de voorganger van boek VI WER werd de nadruk gelegd op het belang van de samenstelling van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en met name de rol van de magistraten4.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst opnieuw naar de Franse Commission
des clauses abusives die haar samenstelling en statuut als openbaar en autonoom adviesorgaan behouden heeft, ook na de opname van de Commission des clauses abusives in het “In3 Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, ed. Thierry Bourgoignie, Voorstel voor
een algemene wet inzake de bescherming van de consument, 1995, p. 175-178.
4 Zie vorige noot, p. 175 onder.
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stitut National de la Consommation”, samen met nog andere adviesorganen 5. Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap worden ook daar nog altijd uitgeoefend door magistraten.

1.2.5. Samenvatting essentiële aandachtspunten
Voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is het noodzakelijk dat de volgende elementen uitdrukkelijk geregeld worden in het voorontwerp van KB “Integratie” om te waarborgen dat de COB haar wettelijke taak en opzet kan blijven naleven:
•

benaming: de huidige benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” moet
behouden blijven;

•

samenstelling: de voorzitter en ondervoorzitter, wier mandaat moet samenhangen,
dienen de nodige waarborgen te kunnen bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid: de voorzitter dient magistraat te zijn, de ondervoorzitter moet onafhankelijk
en deskundig zijn, en bij voorkeur magistraat;

•

adviesaanvragen en verstrekte adviezen: individueel en autonoom, en gemakkelijk
raadpleegbaar voor het publiek.

Er moet verduidelijkt worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke bepalingen
inzake saisine van artikel VI.86, § 2 WER (zie voorstel in hoofdstuk 2, C).
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De verstrekte adviezen worden in de eerste plaats gericht aan de bevoegde minister. Het nut
van de adviezen ligt volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen echter vooral ook in
het feit dat ze kenbaar moeten zijn voor het publiek, namelijk consumenten en ondernemingen, waardoor deze adviezen een belangrijk preventief karakter kunnen hebben in de strijd
tegen onrechtmatige bedingen.
Gelet op deze voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen essentiële aandachtspunten,
stelt de Commissie de volgende wijzigingen aan het voorontwerp van koninklijk besluit “houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige Bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven” voor. Deze worden hierna, in hoofdstuk 2, behandeld.

5 Zie hierover het Jaarverslag 2010 van de Franse Commission des clauses abusives:
http://www.clauses-abusives.fr/rapport_activite/2010/
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2. Voorgestelde wijzigingen aan het voorontwerp van
KB “Integratie”
A. De bepalingen van het voorontwerp van KB “Integratie”
Voorstel tot wijziging titel als volgt: “koninklijk besluit houdende integratie van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven”
Ter verantwoording wordt naar de bespreking hierna van de artikelen 1 en 9 van het voorontwerp verwezen.
Art. 1 en 9 voorontwerp: Benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”
Artikel 1 van het voorontwerp van KB “Integratie” stelt dat de Commissie voor Onrechtmatige
Bedingen voortaan deel uitmaakt van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en dat ze binnen die koepel het statuut van “Bijzondere Raadgevende Commissie” zal hebben.
Dit betekent dat de bepalingen van boek XIII die betrekking hebben op de “bijzondere raadgevende commissies” (inz. de artikelen XIII.6 tot XIII.16 WER) voortaan gelden voor de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, tenzij hiervan specifiek afgeweken wordt.
Uit artikel XIII.17 WER, dat samen met artikel XIII.8 en XIII.9 WER de belangrijkste wettelijke
basis vormt voor de bevoegdheid van de Koning om de bestaande raadgevende commissies
met algemene draagwijdte te integreren binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
blijkt trouwens dat aan de Koning een ruime bevoegdheidsmarge wordt verleend voor het
invullen van de voorwaarden inzake benaming, samenstelling, en andere nadere modaliteiten voor wat die raadgevende commissies betreft.
Dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen het statuut van een bijzondere raadgevende
commissie binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zou hebben, betekent niet automatisch dat haar benaming hierdoor gewijzigd moet worden. Er kan in dat opzicht bijvoorbeeld ook verwezen worden naar de benaming “Commissie voor de Mededinging”, een binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven geïntegreerd adviesorgaan.
De Commissie vraagt dus dat haar huidige benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”/ “Commission des clauses abusives”, behouden zou blijven, en stelt dus voor artikel
1 in die zin aan te passen:
Artikel 1. “Binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt een bijzondere raadgevende commissie opgericht, genaamd de “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen”.

Aangezien verder in het besluit niet meer van “de Commissie” wordt gesproken, is de verduidelijking in fine van het voorgestelde artikel 1 niet nodig.
Zoals later aan bod komt, wordt ook voorgesteld om artikel 9, dat het huidige artikel 1 in dit
opzicht tegenspreekt, te schrappen.
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Art. 2 Voorontwerp: samenstelling COB en termijn van mandaten
Art. 2, § 1: Samenstelling
In deze paragraaf wordt de samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
vastgelegd 6. Enkel de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de organisaties die de productie, distributie, landbouw, middenstand, en de vrije beroepen (1° tot 3°) vertegenwoordigen, en de deskundigen (4°) worden er vermeld. De voorzitter en de ondervoorzitter komen niet voor in de samenstelling van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, in tegenstelling tot de huidige opsomming in artikel 2, § 1 van het KB van 26
november 1993.
Zoals eerder aangegeven is het voor een goede werking van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen essentieel dat de voorzitter magistraat is en de ondervoorzitter beslagen is in
het consumentenrecht en het verbintenissenrecht (deskundigheid) en de nodige garanties
biedt inzake onafhankelijkheid. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt daarom de
volgende aanvulling voor, conform het huidige KB van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen7:
Voorstel tot toevoeging van een nieuw lid in de opsomming van artikel 2, § 1:

“5° een voorzitter en een ondervoorzitter;
De voorzitter is magistraat.
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De ondervoorzitter, bij voorkeur magistraat, wordt gekozen uit de kandidaten die de nodige waarborgen bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid.”

Art. 2, § 2: Termijn van de mandaten
In deze paragraaf wordt de termijn van het mandaat van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters vastgelegd. Er wordt bepaald dat de voorzitter voor een termijn van 6 jaar wordt
benoemd, en de overige leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor vier
jaar.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt dat deze voorgestelde wijziging, zoals
dit ook is toegelicht door de vertegenwoordiger van het kabinet, ingegeven is vanuit de bekommernis om het mandaat van de voorzitter van een bijzondere raadgevende commissie te
laten samenvallen met het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Aangezien de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel adviezen zal geven die
losstaan van adviezen van andere adviesorganen die binnen de Centrale Raad van Bedrijfsleven, lijkt een dergelijke aanpassing van de termijn voor het mandaat van de voorzitter, die als
magistraat bovendien een onafhankelijke functie dient te vervullen, niet wenselijk.
6 De wettelijke basis voor de bevoegdheid van de Koning om de samenstelling van de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen vast te stellen, bevindt zich zowel in artikel XIII.6 als in artikel VI.86, § 3, WER,
dat niet opgeheven is. Bij toepassing van het “lex specialis”-beginsel kan voor wat de specifieke samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen nog altijd op artikel VI.86, § 3, WER een
beroep worden gedaan, voor wat het aantal en de specifieke samenstelling betreft.
7 Art. 2, § 1, eerste streepje en art. 2, § 2, van het KB van 26 november 1993 houdende oprichting van
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst er bovendien opnieuw op dat de rol en het
statuut van de ondervoorzitter onlosmakelijk samenhangt met deze van de voorzitter. De ondervoorzitter moet, indien de voorzitter de debatten niet kan leiden of verhinderd zou zijn om
zijn/haar normale taken uit te oefenen, de voorzitter kunnen vervangen in zijn/haar functie.
Daarom is het ook noodzakelijk dat de ondervoorzitter de nodige waarborgen biedt inzake
onafhankelijkheid en deskundigheid, en bij voorkeur magistraat is.
De functie en de termijn van het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter loskoppelen van
elkaar betekent bijgevolg, zoals reeds hoger toegelicht, een afbreuk aan het opzet van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.
Het lijkt wat deze bepaling betreft verder ook aangewezen uitdrukkelijk in het KB te bepalen
dat het mandaat van de leden hernieuwbaar is, en dat de deskundigen geen stemrecht hebben, ook al wordt dit reeds uitdrukkelijk bepaald in boek XIII van het Wetboek van economisch recht8.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt daarom de volgende wijziging voor aan
artikel 2, § 2, van het voorontwerp, conform artikel 2, § 4, van het huidige KB van 26 november 1993:
Voorstel tot wijziging van artikel 2, § 2:

“De voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden, de permanente deskundige leden en hun
plaatsvervangers worden, voor een termijn van vier jaar, benoemd door de minister bevoegd voor Economie.
Hun mandaat is hernieuwbaar.
De permanente deskundige leden hebben geen stemrecht.”

Art. 3. Voorontwerp KB: niet-openbaarheid zittingen
Zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 1, bevat het huidige KB van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bepalingen, die ondertussen
eveneens voorkomen in boek XIII van het Wetboek van economisch recht. In het voorontwerp
van KB wordt ieder dubbel gebruik zoveel mogelijk vermeden, zodat het voorontwerp summier is.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen begrijpt deze werkwijze, maar is toch van mening dat waar de strekking van een bepaling in het huidige oprichtings KB enigszins anders
zou zijn, de formulering in het huidige KB best behouden blijft.
Wat artikel 3 betreft, kan in dit opzicht verwezen worden naar artikel 3 van het KB van 26 november 1993, waar niet alleen bepaald wordt dat de zittingen niet openbaar zijn, maar waar
ook bepaald wordt dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen deskundigen kan uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen (eerste lid). In het tweede lid wordt bepaald dat de mi-

8 Zie de artikelen XIII.12 WER. Het feit dat de deskundigen, die integraal deel uitmaken van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, geen stemrecht hebben, wordt nergens expliciet bepaald in boek
XIII en moet dus wel worden gepreciseerd in het nieuwe KB.
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nister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de minister van Middenstand alle vergaderingen kunnen bijwonen of er zich op laten vertegenwoordigen.
Het eerste lid bevindt zich reeds in artikel XIII.15 WER. Voor wat het tweede lid betreft, gaat
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen akkoord dat een dergelijke bepaling niet noodzakelijk is.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan dus akkoord gaan met het voorgestelde
artikel 3.
Artikel 4. Secretariaat, “dienstverleningsovereenkomst” FOD Economie en Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt met tevredenheid vast dat het voorontwerp van KB in deze bepaling uitdrukkelijk voorziet in het behoud van een eigen secretaris,
die meer belast wordt met de inhoudelijke taken en het “wetenschappelijke secretariaat”.
Zoals in het advies nr. 35 werd verduidelijkt, is een inhoudelijk secretariaat, verricht door iemand die beslagen is in de materie, waarbij op basis van de discussies in de vergadering en
de voorbereidende nota’s de adviezen worden voorbereid, onontbeerlijk.
Artikelen 5 en 6. Voorontwerp van KB : vergoeding voorzitter, ondervoorzitter, leden en
experten
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In vergelijking met de huidige vergoeding van de leden van de Commissie, valt vooral op dat
de ondervoorzitter de vergoeding van een gewoon lid (12,39 euro bruto) krijgt, en de vergoeding van de voorzitter lichtjes gedaald is (van 123, 95 euro bruto naar 120, 5 euro bruto). Op
de vraag om de deskundigen een vergoeding te verlenen die strookt met de meerwaarde van
hun inbreng9 is evenmin ingegaan.
De vertegenwoordiger van de minister heeft toegelicht 10 dat deze aanpassing ingegeven is
om “logistieke” redenen, teneinde tot de nodige harmonisatie te komen van de vergoeding
van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in het algemeen.
(a) Voorzitter en ondervoorzitter
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt dat het voor haar essentieel is dat de
functie van voorzitter en ondervoorzitter samenhangen: de ondervoorzitter moet over dezelfde kwaliteiten (onafhankelijk en deskundigheid) als de voorzitter beschikken om in geval dat
de voorzitter zijn/haar taak niet kan uitoefenen, deze op waardige wijze te vervangen. Het gelijkschakelen van zijn vergoeding met deze van een gewoon lid is geen motiverende factor
voor kandidaten die de nodige inspanningen willen doen om vergaderingen voor te bereiden,
de werkzaamheden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen te sturen, of de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen eventueel te vertegenwoordigen.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vraagt dus om minstens de huidige vergoedingen te behouden voor de voorzitter en de ondervoorzitter.

9 Zie COB 35, p. 11, punt (b), tweede alinea.
10 Zie de inleiding.
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(b) Deskundigen
Wat de deskundigen betreft, herhaalt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat de
inhoudelijke input van experten in het economisch recht en het verbintenissenrecht essentieel is voor kwalitatieve adviezen. Het toekennen van een presentiegeld van 12,39 euro, naast
de verplaatsingskosten, getuigt van weinig respect voor het werk en de belangeloze inzet van
professoren.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wil nog opmerken dat de universiteiten tegenwoordig enkel rekening houden met de output door academici van onderzoeken en publicaties. Aan activiteiten van algemeen belang, zoals het advies geven aan openbare adviesorganen zoals de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, waarbij er eveneens veel voorbereidend werk en voorbereidende nota’s aan te pas komt, wordt heel weinig belang gehecht voor
de evaluatie van de opdracht van een academicus.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt dus voor om, weze het maar als blijk van
respect, de vergoeding voor de deskundigen op te trekken naar 50 euro.
Voorstel tot aanpassing van artikel 5 ontwerp KB

“Art. 5. Aan de voorzitter, ondervoorzitter, leden, plaatsvervangende leden en permanente deskundige
leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wordt, per zitting die minstens twee en een half
uur duurt, een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag vastgesteld is als volgt:
1) 123,95 euro aan de voorzitter,
2) 74,37 euro aan de ondervoorzitter;
3) 12,39 euro aan de leden en plaatsvervangende leden;
4) 50 euro aan de permanente deskundige leden.”

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen op artikel 6.
Art. 7. Overdracht werkingsmiddelen naar Centrale Raad voor het Bedrijfsleven:
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen op dit artikel.
Art. 8. Verlenging mandaat voorzitter
Zoals volgt uit de toelichting door de vertegenwoordiger van de minister 11, gebeurt deze verlenging teneinde de cyclus te laten aansluiten bij de benoemingen binnen de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven.
Zoals reeds medegedeeld is bij de bespreking van artikel 2, § 2, is het behoud van het huidige
statuut van de voorzitter en ondervoorzitter essentieel, en dienen de functies van voorzitter
en ondervoorzitter aan elkaar gebonden worden en niet van elkaar losgemaakt worden.
Voorstel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen:

Schrapping van artikel 8 voorontwerp van KB.

11 Cf. inleiding, p. 2.
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Artikel 9. Verandering naam “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in “Bijzondere
raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen”
Zoals reeds werd toegelicht in artikel 1 heeft artikel XIII.6. WER, dat in de oprichting van bijzondere raadgevende commissies voorziet, enkel betrekking op het statuut en de regels die
op dergelijke commissies van toepassing zullen zijn (waarbij de Koning een verregaande delegatie verkregen heeft om dit statuut en deze regels indien noodzakelijk of nuttig aan te
passen en te moduleren), maar betekent dit niet dat de benaming van de betrokken raadgevende commissies ook in die zin aangepast dienen te worden.
Ook de “Commissie voor de Mededinging”, een reeds bestaande bijzondere raadgevende
commissie binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, heeft bijvoorbeeld geen in die zin
aangepaste benaming.
Voorstel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen:

Schrapping van artikel 9 voorontwerp van KB.

Art. 10. Opheffing KB van 26 november 1993
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft geen opmerkingen over dit artikel.
Overgangsrecht: voorstel tot invoegen nieuwe bepaling
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In het voorontwerp van KB wordt er niets voorzien inzake overgangsrecht en inwerkingtreding van de nieuwe regelen. In ieder geval zal na de aanname van het K.B. iedere bijzondere
raadgevende commissie opnieuw een huishoudelijk reglement moeten opstellen, dat overeenkomstig artikel XIII.10 WER wordt voorgelegd aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Daarom wordt voorgesteld om het KB in werking te laten treden na de goedkeuring van het
nieuwe huishoudelijk reglement.
Voorstel tot invoeging bijkomende bepaling:

“Art. …: Dit koninklijk besluit treedt in werking na de goedkeuring van het huishoudelijk reglement
overeenkomstig artikel XIII.10 van het Wetboek van economisch recht.”

B. De bepalingen van het KB van 26 november 1993 houdende
oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen die niet opgenomen zijn in het voorontwerp van KB
“Integratie”
Zoals in de inleiding is aangegeven, worden veel van de bepalingen van het huidige KB van 26
november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen niet
meer opgenomen in het voorontwerp van KB “Integratie”, aangezien boek XIII al een regeling
bevat waardoor een dubbel gebruik zou ontstaan. Deze worden hierna opgesomd, en waar
nodig worden er opmerkingen gemaakt.
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Art. 2, § 3 KB van 26 november 1993: zie artikel XIII.7, voorlaatste lid WER
Art. 2, § 5 KB van 26 november 1993: zie artikel XIII.7, laatste lid WER
Art. 3 KB van 26 november 1993: zie artikel XIII.15 WER
Art. 5 KB van 26 november 1993: dit artikel bepaalt dat de voorzitter en de secretaris van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen als waarnemers zetelen in het Bureau van de Raad
voor het Verbruik. Aangezien de Raad voor het Verbruik ook geïntegreerd wordt in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, heeft deze bepaling geen nut meer.
Art. XIII.21 WER bepaalt nu dat de voorzitters van de bijzondere raadgevende commissies
overleg plegen met de secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over kwesties
van algemeen belang.
Art. 6 KB van 26 november 1993: ( opmaak huishoudelijk reglement)
Wordt nu geregeld in artikel XIII.10 WER.
Art. 7 KB van 26 november 1993: (Jaarlijks activiteitenverslag)
Wordt nu geregeld in artikel XIII.10 WER.
Zoals de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen reeds te kennen gaf, ligt een belangrijke
meerwaarde van de adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in haar “preventief” effect. Indien consumenten en ondernemingen duidelijk weten welke bedingen of
contractvoorwaarden problemen kunnen stellen in een bepaalde sector, is de consument
gewaarschuwd en wordt anderzijds het gebruik van bepaalde bedingen ontmoedigd en weten
ondernemingen waaraan zich te houden.
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen pleit er daarom voor dat haar adviezen apart,
en op een zichtbare plaats, op de website van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden opgenomen.
Eenzelfde zichtbaarheid geldt dan ook voor wat het jaarlijkse activiteitenverslag van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen betreft.
Dit punt is vooral een onderwerp van bespreking met de vertegenwoordigers van de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven.

C. Voorstel voor een bijkomende bepaling met betrekking tot
de saisine van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
Teneinde het specifiek saisinerecht zoals vastgesteld in artikel VI.86, § 2, WER te waarborgen, stelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen de volgende nieuwe bepaling voor:
“Art. …:
Elke overeenkomstig artikel VI.86, § 2, van het Wetboek van economisch recht aan de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen gerichte adviesaanvraag wordt door de secretaris van de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven onverwijld aan de voorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen overgemaakt.”
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D. Algemeen besluit
Voor een goede werking van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is het noodzakelijk
dat met de volgende elementen uitdrukkelijk rekening wordt gehouden in het voorontwerp
KB “Integratie”:
•

De benaming “Commissie voor Onrechtmatige Bedingen” moet behouden blijven om
redenen van (her)kenbaarheid.

•

De voorzitter moet magistraat zijn en de ondervoorzitter dient de nodige waarborgen
te bieden inzake onafhankelijkheid en deskundigheid (bij voorkeur magistraat). Beide
mandaten zijn aan elkaar gekoppeld en lopen gelijk met de mandaten van de leden.
Enkel op die manier kunnen onafhankelijkheid en deskundigheid bij het beoordelen
van contractvoorwaarden gewaarborgd worden.
Aangezien de adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de regel
losstaan van andere te verstrekken adviezen, is een afstemming van het mandaat van
de voorzitter op deze van de andere voorzitters van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zelf, of van bijzondere raadgevende commissies, niet noodzakelijk.

•

Om het autonoom karakter in de behandeling van de adviezen te waarborgen, dienen
aanvragen om advies via de secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
onverwijld aan de voorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen overgemaakt te worden.

•

Een gemakkelijke vindbaarheid van de adviezen, via een aparte link op de website van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, is noodzakelijk. De adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kunnen een belangrijk “preventief” effect hebben maar ze moeten dan wel gemakkelijk gevonden kunnen worden
door het publiek.

•

Een betere (geldelijke) waardering van de deskundigen is aangewezen.
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De eerste drie punten (en het laatste) dienen uitdrukkelijk geregeld te worden in het koninklijk besluit houdende integratie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Is dit niet het geval, dan oordeelt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen dat het opzet
van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wordt teniet gedaan, namelijk een juridisch-technische commissie die objectief een advies wil verstrekken over (combinaties van)
bedingen of voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen consumenten en ondernemingen. In dat geval gaat het niet meer om een integratie met behoud van de eigenheid van de
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, en verdient het niet meer de voorkeur opgenomen
te worden in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Artikel XIII.17 van het Wetboek van economisch recht, dat de wettelijke basis vormt voor deze
integratie, verleent de Koning in dit opzicht trouwens een ruime bevoegdheid om deze integratie met inachtname van alle belangen te laten gebeuren.
****************************
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4. Bijlagen
Bijlage 1
Huishoudelijk reglement van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
I. Bijeenroeping – Beraadslaging
Vergaderingen van de commissie
Artikel 1. – De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, hierna de Commissie, vergadert op
initiatief van de voorzitter of van de ondervoorzitter die hem vervangt.
De Commissie moet worden bijeengeroepen als de minister, tot wiens bevoegdheid Economische Zaken behoort, of twee werkende leden van de Commissie hierom verzoeken.
Art. 2. – Het secretariaat verstuurt de uitnodigingen ten laatste tien dagen vóór de vergadering, behalve in spoedeisende gevallen, waarover de voorzitter moet oordelen.
De uitnodigingen worden gestuurd naar de werkende leden van de Commissie. Een afschrift
ervan wordt eveneens ter informatie gestuurd naar de plaatsvervangende leden.
De uitnodiging bevat de agenda. De beraadslaging mag slechts hierop betrekking hebben,
behoudens in spoedeisende gevallen.
De vragen om advies, die niet als onontvankelijk werden beschouwd door het Dagelijks Bestuur of door zijn afgevaardigde, worden ambtshalve op de agenda geplaatst.
Art. 3. – De Commissie kan slechts geldig beraadslagen als ten minste vier stemgerechtigde
leden waarvan twee van elke categorie, de voorzitter en de ondervoorzitter niet inbegrepen,
aanwezig zijn.
Als zulks niet het geval is kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen zonder rekening te houden met de termijn vastgelegd in artikel 2.
Tijdens deze nieuwe vergadering beraadslaagt de Commissie geldig, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Art. 4. – Elk werkend lid van de Commissie kan zich laten vervangen door een plaatsvervangend lid van dezelfde categorie die hij vertegenwoordigt. Dat plaatsvervangend lid heeft
stemrecht, als het werkend lid dat hij vervangt stemrecht heeft.
Een plaatsvervangend lid mag in geen geval, op dezelfde vergadering verschillende werkende leden vervangen.
Elk werkend lid mag zich laten bijstaan door een plaatsvervangend lid dat in dat geval geen
stemrecht heeft.
Art. 5. – De voorzitter opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de debatten en beschikt hiertoe over alle nodige bevoegdheden.
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Bij belet van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de ondervoorzitter.
Art. 6. – De stemming gebeurt door handopsteken of door middel van stembiljetten op naam.
De voorzitter en de ondervoorzitter hebben stemrecht. Bij gelijkheid van stemmen is de stem
van de voorzitter beslissend.
De permanente leden-deskundigen hebben geen stemrecht.
De beraadslagingen gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen.
Art. 7. – De Commissie kan, op de voorstel van de voorzitter, de bespreking van sommige
punten van de agenda uitstellen.

II. Het dagelijks bestuur
Art. 8. – De Commissie richt in haar schoot een dagelijks bestuur op waarvan de voorzitter
van de Commissie het voorzitterschap waarneemt.
Het dagelijks bestuur is, naast de voorzitter, samengesteld uit de ondervoorzitter en zes leden.
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Deze leden worden per twee gekozen, binnen een van de drie categorieën van werkende leden, zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende
de oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, door de betrokken categorie
van leden.
Het mandaat van lid van het dagelijks bestuur eindigt tegelijkertijd met het mandaat van
commissielid.
Elk lid van het dagelijks bestuur kan zich in geval van belet laten vervangen door een ander
werkend of plaatsvervangend lid van zijn categorie als zij de voorzitter hiervan op de hoogte
brengt.
In geval van belet van de voorzitter van de Commissie, is het de ondervoorzitter die de vergaderingen van het dagelijks bestuur belegt.
Art. 9. – Het dagelijks bestuur bereidt de dossiers voor die aan de Commissie moeten worden voorgelegd. Het stelt de agenda op van de vergaderingen van de Commissie en legt de
vergaderdata vast. Het dagelijks bestuur kan geldig vergaderen als de voorzitter of de ondervoorzitter alsmede tenminste drie van zijn leden aanwezig zijn.
Het dagelijks bestuur spreekt zich met een twee-derde meerderheid uit over de ontvankelijkheid van een vraag om advies. Wordt deze meerderheid niet bereikt dan wordt de vraag
om advies ambtshalve op de agenda van de Commissie geplaatst, die hierover beslist overeenkomstig artikel 6.
Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan de voorzitter of de ondervoorzitter van de Commissie.
Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de genomen beslissingen. Het stelt de uiterste data vast waarop de verslagen en adviezen aan de Commissie moeten worden voorgelegd. Het oefent de andere bevoegdheden uit die hem eventueel door de Commissie zouden
worden toevertrouwd.
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Het dagelijks bestuur kan, onder voorbehoud van latere goedkeuring door de Commissie,
werkgroepen oprichten.

III. Werkgroepen
Art. 10. – De Commissie kan werkgroepen oprichten die belast worden met de studie van
welbepaalde problemen.
Deze werkgroepen worden voorgezeten door de voorzitter, de ondervoorzitter of door een
door het Dagelijks Bestuur aangestelde persoon. Zij duiden onder hun leden een of meerdere
verslaggevers aan.
De werkzaamheden van de werkgroepen worden aan de Commissie voorgelegd op de door
de verslaggevers en het dagelijks bestuur vastgestelde vervaldag.

IV. Algemene bepalingen
Art. 11. – De unanieme of eventueel ook de uiteenlopende standpunten van de Commissie
worden geformuleerd in de adviezen en voorstellen van de Commissie.
Indien er geen unanimiteit is, wordt overgegaan tot de stemming over de verschillende
standpunten. Over elk standpunt wordt afzonderlijk gestemd. De namen van de leden die de
onderscheiden standpunten steunen worden vermeld in het advies.
Het advies of het voorstel geeft de uiteenlopende standpunten weer.
Het bevat eveneens het standpunt van de permanente deskundigen.
Art. 12. – De leden van de Commissie en al diegenen die aan haar werkzaamheden deelnemen, zijn gebonden door het beroepsgeheim voor de feiten, daden en inlichtingen waarvan zij
uit hoofde van hun ambt kennis hebben, behoudens unaniem akkoord van de Commissie om
de vertrouwelijkheid op te heffen.
Art. 13. – De voorzitter van de Commissie maakt de adviezen en voorstellen van de Commissie over aan de minister die Economische Zaken tot zijn bevoegdheid heeft, aan de minister
die Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft, aan de Raad voor het Verbruik en aan de aanvrager(s) van het advies.
Hij maakt het jaarlijkse activiteitenverslag over aan de minister die Economische Zaken tot
zijn bevoegdheid heeft alsmede aan de minister die Middenstand tot zijn bevoegdheid heeft.
Art. 14. – De Commissie kan beslissen tot de publicatie van haar adviezen, verslagen en
voorstellen.
Als het advies betrekking heeft op de bedingen van een welbepaalde onderneming, moet de
beslissing over de publicatie unaniem worden genomen.
Art. 15. – De voorzitter van de Commissie vertegenwoordigt de Commissie t.o.v. de overheid
en derden en ondertekent de voor de Commissie bindende briefwisseling. Het secretariaat
ondertekent de gewone briefwisseling.
Art. 16. – De verslagen van de Commissie alsmede de agenda's en de processen-verbaal van
de vergaderingen worden opgesteld in het Frans en in het Nederlands.
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Art. 17. – Dit huishoudelijk reglement zal in werking treden, na goedkeuring ervan door het
dagelijks bestuur van de Raad voor het Verbruik, op de dag van de goedkeuring ervan door de
minister tot wiens bevoegdheid Economische Zaken behoort.
********************
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Bijlage 2
Statuten
Koninklijk besluit van 26 november 1993 12 houdende oprichting van de Commissie voor
Onrechtmatige Bedingen gewijzigd bij de koninklijk besluit van 12 mei 2009
(Gecoördineerde tekst)
Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 35;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken en van
Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 oktober 1992;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken, van Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,
Hebben wij besloten en besluiten wij
Artikel 1. – Binnen de Raad voor het Verbruik wordt een Commissie voor Onrechtmatige Bedingen opgericht, hierna genoemd de Commissie.
Artikel 2. § 1. – De Commissie is samengesteld als volgt:
-

een voorzitter en een ondervoorzitter;

-

[zes]13 leden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de consumentenorganisaties zetelend in de Raad voor het Verbruik;

-

vijf leden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de representatieve organisaties zetelend in de Raad voor het Verbruik van de produktie, distributie, landbouw en
middenstand;

-

[een lid benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de representatieve organisaties
voor de vrije beroepen zetelend in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.] 14

-

vier permanente deskundige leden benoemd op grond van hun specifieke deskundigheid
[waarvan één een bijzondere deskundigheid bezit inzake de overeenkomsten gesloten
tussen de titularissen van vrije beroepen en hun cliënten,]15 onder de kandidaten voorgesteld door de Raad voor het Verbruik, met het akkoord van de consumentenorganisaties
en van de representatieve organisaties van de productie, distributie, landbouw en middenstand;

12 Belgisch Staatsblad van 8 januari 1994.
13 Gewijzigd door artikel 3, 1° van koninklijk besluit van 12 mei 2009.
14 Ingevoegd door artikel 3, 2° van koninklijk besluit van 12 mei 2009.
15 Gewijzigd door artikel 3, 3° van koninklijk besluit van 12 mei 2009.

127

§ 2. De voorzitter en de ondervoorzitter moeten magistraten zijn.
§ 3. Voor de leden opgesomd in §1, met uitzondering van de voorzitter en de ondervoorzitter,
telt de Commissie evenveel plaatsvervangende leden als werkende leden. De plaatsvervangende leden worden aangewezen volgens de regels bepaald in §1.
§ 4. De voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden, de permanente deskundige leden
en hun plaatsvervangers worden, voor een termijn van vier jaar, benoemd door de Minister
die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
Hun mandaat is hernieuwbaar.
De permanente deskundige leden hebben geen stemrecht.
§ 5. Indien de voorzitter, de ondervoorzitter of een lid definitief zijn ambt neerlegt vóór het
verstrijken van zijn mandaat, beëindigt de nieuwe titularis diens ambtstermijn.
Artikel 3. – De Commissie kan deskundigen uitnodigen haar vergaderingen bij te wonen.
De Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de
Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, kunnen alle vergaderingen bijwonen of er zich op
laten vertegenwoordigen.
De zittingen zijn niet openbaar.
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Artikel 4. – De Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft duidt, onder
de ambtenaren van de Administratie van de Handel van het Ministerie van Economische Zaken, de secretaris aan evenals de ambtenaren die deel uitmaken van het secretariaat van de
Commissie.
Artikel 5. – De voorzitter en de secretaris van de Commissie zetelen als waarnemers in het
bureau van de Raad voor het Verbruik.
Artikel 6. – De Commissie maakt haar huishoudelijk reglement op, dat onderworpen is aan
de goedkeuring van het bureau van de Raad voor het Verbruik en van de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
Artikel 7. – De Commissie stelt een jaarverslag op over haar werkzaamheden ten behoeve
van de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en van de Minister
die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.
Dit verslag maakt deel uit van het jaarverslag van de Raad voor het Verbruik.
Artikel 8. – De uitgaven die voortspruiten uit de opdrachten van de Commissie, alsmede de
werkingskosten, worden ten laste gelegd van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.
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Artikel 9. – Aan de voorzitter, ondervoorzitter, leden, plaatsvervangende leden en permanente deskundige leden van de Commissie wordt, per zitting die minstens twee en een half uur
duurt, een presentiegeld toegekend waarvan het bedrag vastgesteld is als volgt:
1) 123,95 euro aan de voorzitter,
2) 74,37 euro aan de ondervoorzitter,
3) 12,39 euro aan de leden, plaatsvervangende leden en permanente deskundige leden.
Artikel 10. § 1. – Aan de voorzitter, ondervoorzitter, leden en plaatsvervangende leden en
permanente deskundige leden van de Commissie die buiten de Brusselse agglomeratie wonen, worden de reiskosten terugbetaald die zij hebben gedragen om van hun woonplaats
naar de plaats van de vergadering op te brengen.
§ 2. De terugbetaling van de reiskosten gebeurt in overeenkomst met de bepalingen van het
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De leden van de Commissie hebben de toelating om hun eigen voertuig te gebruiken ten einde zich
te begeven naar de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
De buitenstaanders worden gelijkgesteld aan ambtenaren met een graad die in de rangen 15
en 17 is ingedeeld voor de terugbetaling van de reiskosten.
Artikel 11. – Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
VAN KONINGSWEGE:

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
Melchior WATHELET.
De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,
ANDRE BOURGEOIS
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Bijlage 3
Lijst van de adviezen uitgebracht door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
COB 1: Advies betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Arpeggio (artikel
36 van de wet van 14 juli 1991) (19 september 1996)
COB 2: Advies over de omzetting van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (19 september 1996)
COB 3: Advies betreffende de algemene verkoopsvoorwaarden van de pvba SMDW (artikel 36
van de wet van 14 juli 1991) (5 februari 1997)
COB 4: Aanbeveling betreffende strafbedingen (21 oktober 1997)
COB 5: Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector
(12 mei 1998)
COB 6: Advies inzake het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestelbon van
nieuwe autovoertuigen (8 december 1998)
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COB 7: Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor het vervoer van
reizigers van de NMBS (6 juni 2000)
COB 8: Advies inzake de algemene voorwaarden voor verhuizingen (11 september 2001)
COB 9: Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor mobiele telefonie (11
juni 2002)
COB 10: Advies over het wetsvoorstel nr. 1452 tot aanvulling van artikel 32.21. van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (15 april 2003)
COB 11: Advies over het wetsvoorstel nr. 51/0122 tot wijziging van het burgerlijk wetboek,
wat de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft (21 oktober 2003)
COB 12: Advies inzake een beding houdende eenzijdige aanpassing van een premie van een
verzekeringspolis rechtsbijstand (21 oktober 2003)
COB 13: Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten tot verkoopbemiddeling (3 juni 2004)
COB 14: Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het typecontract voor
huwelijksbemiddeling (25 juni 2004)
COB 15: Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de contractvoorwaarden van kredietinstellingen (2 juli 2004)
COB 16: Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de levering van
elektriciteit - n.a.v. de dubbele facturatie door Electrabel (17 december 2004)
COB 17: Advies over de algemene voorwaarden in overeenkomsten voor autoverhuur (1 juni
2005)
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COB 18: Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit bestelbon nieuwe autovoertuigen (28 september 2005)
COB 19: Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten (29 maart 2006)
COB 20: Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat (5 mei 2006)
COB 21: Advies op een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling (22 november 2006)
COB 22: Advies op een ontwerp van wet betreffende consumentenakkoorden (28 februari
2007)
COB 23: Advies inzake de contractuele voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken en consumenten (19 december 2007)
COB 24: Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector van de teledistributie (25
juni 2008)
COB 25: Advies inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorontwerp van wet
betreffende bepaalde marktpraktijken (19 november 2008)
COB 26: Advies inzake de contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect
en zijn cliënt (16 december 2009)
COB 27: Advies op een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de fitness- en wellnesscontracten (14 april 2010)
COB 28: Advies inzake de regeling van onrechtmatige bedingen in het voorstel voor richtlijn
betreffende consumentenrechten (9 juni 2010)
COB 29: Advies over het nut van een uniforme regeling van bedingen inzake betalingstermijnen, invorderingskosten en schadebedingen wegens niet-tijdige betaling (17 februari 2011)
COB 30: Advies inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen energieleveranciers en consumenten (30 maart 2011)
COB 31: Advies op wetsvoorstel nr. 53/0831 tot regeling van de territoriale bevoegdheid bij
geschillen met betrekking tot overeenkomsten met consumenten (22 juni 2011)
COB 32: Advies inzake bedingen, in overeenkomsten tot aankoop van een bouwterrein, m.b.t.
het bouwen door een bepaalde onderneming (15 februari 2012)
COB 33: Advies inzake bedingen met betrekking tot de commerciële garantie bij de verkoop
van consumptiegoederen (27 februari 2013)
COB 34: Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen (20 november 2013)
COB 35: Advies over de integratie van de commissie voor onrechtmatige bedingen in de centrale raad voor het bedrijfsleven (22 mei 2014)
COB 36: Advies inzake de reglementen van de distributienetbeheerders (26 november 2014)
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COB 37: Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen
(15 juli 2015)
COB 38: Advies over de algemene voorwaarden van sociale netwerksites (16 december 2015)
COB 39: Advies inzake schadebedingen en minnelijke invordering (14 juli 2016)
COB 40: Advies over de nieuwe modelovereenkomst inzake consumentenverhuis van de Belgische Kamer der Verhuizers (22 februari 2017)
COB 41: Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven" (4 juli 2017)
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Bijlage 4
Samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
Samenstelling van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen geactualiseerd op 1 januari 2018.

President

Mevrouw Béatrice Ponet
Hof van Beroep
Waalsekaai
2000 Antwerpen

Vicepresident

M. Ralf Schmidt 16
Justice de Paix
Klötzerbahn 27
4700 Eupen

Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties
Effectief

Plaatsvervangend

Dhr. Geert Coene
Test-Aankoop
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Mme France Kowalsky
Test-Achats
Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

M. Sébastien Storme
FGTB
Rue Haute 42
1000 Bruxelles

Mme Astrid Thienpont
FGTB
Rue Haute 42
1031 Bruxelles

Mevr. Ann Declercq
Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel

M. Thomas Moureau
AB-Reoc
North Gate – Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Mme Patricia De Marchi
CGSLB/ACLVB
Boulevard Poincaré 72-74
1070 Bruxelles

Mme Diana Van Oudenhoven
CGSLB/ACLVB
Boulevard Poincaré 72-74
1070 Bruxelles

Mme Danièle Bovy
Test-Achats
Rue de Hollande 13
1060 Bruxelles

Dhr. Simon November
Test-Aankoop
Hollandstraat 13
1060 Brussel

16 Tot 1 juli actief, daarna met pension.
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Mevr. Esra Cetinkaya
BV-OECO
North Gate – Koning AlbertII laan 16
1000 Brussel

Mme Caroline Sauveur
AB-Reoc
North Gate – Bd du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles

Vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, distributie,
middenstand en landbouw
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Effectief

Plaatsvervangend

Mevr. Nathalie Pint
COMEOS
Edmond Van Nieuwenhuyzelaan 8
1160 Brussel

M. Gérard de Laminne de Bex
COMEOS
Av. Edmond Van Nieuwenhuyze 8
1160 Bruxelles

Mme Béatrice Vanden Abeele
Agoria
Diamant Building
Bd A. Reyers 80
1030 Bruxelles

Mevr. Barbara Veranneman
Essenscia
Diamant Building
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Mevr. Anneleen Dammekens
VBO
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

M. Philippe Lambrecht
FEB
Rue Ravenstein 4
1000 Bruxelles

Dhr. Tom Boedts
FEBELFIN
Aarlenstraat 82
1040 Brussel

Mevr. Elke Van Overwaele
Confederatie Bouw
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel

Dhr. Lieven Cloots
UNIZO
Willebroekkaai 37
1000 Brussel

M. Jonathan Lesceux
UCM
Chaussée de Marche 637
5100 Namur

Vertegenwoordiger van de vrije beroepen
Effectief

Plaatsvervangend

Dhr Gert Peeters
UNIZO

Mme Brigitte Delbrouck
UCM
Chaussée de Marche 637
5100 Namur

Willebroekkaai 37
1000 Brussel
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Permanente deskundigen
Effectief

Plaatsvervangend

Prof. Britt Weyts
Universiteit Antwerpen – Faculteit Rechten
Algemeen
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

Dhr. Daily Wuyts
Universiteit Antwerpen – Faculteit Rechten
Algemeen
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

Prof. Christine Biquet
Université de Liège – Faculté de Droit
Boulevard du Rectorat 7
4000 Liège

Mme Cécile Delforge
Université de Liège - Faculté de Droit
Boulevard du Rectorat 7 bât. B 31
4000 Liège (Sart-Tilman)

Dhr Koen Byttebier
VUB – Faculty of Law
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Prof. Régine Feltkamp
VUB – Faculty of Law
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Dhr. Reinhard Steennot
Universiteit Gent – Vakgroep Economisch Recht
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Dhr. Michiel De Muynck
Universiteit Gent – Faculty of Law
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Secretaris
Dhr Paul Cambie
FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02 277 84 63

Mme Isabelle Mahieu
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
City Atrium
Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
Tel.: 02 277 75 88
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Bijlage 5
Samenstelling van het dagelijks bestuur
Voorzitter
Mevr. B. Ponet (rechter)
Ondervoorzitter
M. Ralf Schmidt (Juge de Paix du canton d’Eupen) 17
Leden
Mevr. Ann Declercq (Gezinsbond)
Mme Christine Biquet (prof. Université de Liège)
Dhr. Tom Boedts (FEBELFIN)
Mevr. Esra Cetinkaya (BV-OECO / AB-Reoc)
Mevr. Anneleen Dammekens (VBO / FEB)
Dhr. Geert Coene (Test-Aankoop / Test-Achats)
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17

Tot 1 juli actief, daarna met pensioen.
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