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SAMENVATTING 

Bij brief van 25 maart 2014 heeft de Minister van Economie de Raad voor het Verbruik 
om advies gevraagd omtrent de integratie van de Raad voor het Verbruik binnen de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zoals bepaald in artikel XIII, 17 van het Wetboek 
Economisch Recht. 
 

De Raad staat zeker positief tegenover het initiatief om het institutioneel landschap 
doorzichtiger, daadkrachtiger en efficiënter te maken. De Raad is dan ook zeker bereid 
mee te stappen in dit verhaal op voorwaarde dat er een garantie bestaat van een echte 
toegevoegde waarde. De Raad herinnert eraan dat met het oog op de coherentie, een 
integratie van alle economische adviesorganen zeer wenselijk is. 
 

De Raad benadrukt de specificiteit van de Raad voor het Verbruik. De Raad vraagt dat 
deze specificiteit gerespecteerd wordt, zeker voor de thema’s die een verschillende 
aanpak en doelstelling hebben ten opzichte van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven. Het is ook van fundamenteel belang de noodzakelijke zelfstandigheid 
van de Raad te behouden opdat hij zijn adviezen in volledige onafhankelijkheid zou 
kunnen nemen. 
 
In het kader van de beslissing om een bepaalde commissie te bevragen, dringt de 
Raad aan op overleg tussen de Secretaris van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) en de Voorzitters van de Commissies waaronder de voorzitter van 
de Raad voor het Verbruik. 
 
De Raad stelt vast dat, indien aan meerdere bijzondere raadgevende commissies een 
advies wordt gevraagd over hetzelfde onderwerp, de CRB de verschillende adviezen 
opneemt in een globaal advies en deze overmaakt aan het overheidsorgaan dat om 
het advies heeft verzocht. De verschillende adviezen moeten integraal worden 
overgenomen in het globale advies, zodat er rekening kan worden gehouden met de 
specifieke standpunten van de verschillende adviesorganen. 
 
Ten slotte vraagt de Raad om betrokken te worden bij de redactie van het in de 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit houdende de integratie van de Raad voor het 
Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 25 maart 2014 door de Minister van Economie en 
Consumenten verzocht werd een advies uit te brengen over de integratie van de Raad voor 
het Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, heeft huidig advies 
goedgekeurd op 5 juni 2014, middels een schriftelijke procedure. 

 
De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidig advies over te maken aan 
de Minister van Economie en Consumenten. 
 

 
ADVIES 

 
 
De Raad voor het Verbruik ;   

Gelet op de brief van 25  maart 2014 van de Minister van Economie en Consumenten waarin 
hij de Raad voor het Verbruik om een advies verzoeken over de integratie van de Raad voor 
het Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zoals bepaald in artikel XIII, 17 
van het Wetboek Economisch Recht; 
 
Gelet op de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van het Boek XIII “Overleg” in 
het Wetboek van economisch recht; 
 
Gelet op het advies op eigen initiatief nr 464 van 13 juni 2013 van de Raad voor het Verbruik 
over het voorontwerp van wet houdende invoeging van het Boek XIII “Overleg” in het 
Wetboek Economisch Recht; 
 
Gelet op de werkzaamheden van het uigebreid Dagelijks Bestuur en het Dagelijks Bestuur  
voorgezeten door de heer Geurts tijdens de vergaderingen van 20 maart, 24 april en 22 mei 
2014 ; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad : de 
dames  De Roeck-Isebaert (Gezinsbond) en Jonckheere (ACLVB), de heren Cloots (Unizo), 
de Laminne (Comeos), Ducart (Test-Aankoop), Quintard (ABVV), Van Bulck (Febelfin), Van 
Oldeneel tot Oldenzeel (Assuralia) en Walschot (Agoria);  
 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen : de dames 
Ragheno (VBO) en Tecchiato (Christ.Mut.),  de heren De Koning (OIVO), Jaspaert (Raad 
voor Reclame) en Storme (ABVV) ; 

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de dames Jonckheere (ACLVB) en 
Ragheno (VBO); 

Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 22 mei 2014; 

Gelet op de dringendheid;  

Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het Huishoudelijk 
reglement, voor de definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik; 

 

 
 
 

 
   

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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I. Inleiding 

 
 
Bij brief van 25 maart 2014 heeft de minister van Economie, de heer Johan Vande Lanotte, 
de Raad voor het Verbruik om advies gevraagd omtrent de integratie van de Raad voor het 
Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, zoals bepaald in artikel XIII, 17 van 
het Wetboek Economisch Recht. 
 
De Raad heeft kennis genomen van de Wet houdende invoeging van het boek XIII 
“Overleg”, in het Wetboek van economisch recht.  
 
De Raad verwijst vooreerst naar het advies 464, op eigen initiatief, over het voorontwerp van 
Wet. Het Bureau van de Raad van 20 maart en 24 april 2014 heeft beslist om de inhoud van 
voorgaand advies te actualiseren in functie van de Wet. Huidig advies is onlosmakelijk 
verbonden met het advies 464.  
 
De Raad vindt het uitermate belangrijk actief betrokken te worden bij zijn integratie binnen de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Raad wil hierbij vooral waken over het behoud van 
zijn identiteit en specificiteit. 
 
 

II. Opmerkingen 
 

A. Algemene opmerkingen 
 

De Raad is ontegensprekelijk voorstander van de beoogde doelstellingen van het Boek XIII : 
efficiëntie, doorzichtigheid van het institutioneel landschap en administratieve 
vereenvoudiging. De integratie van verschillende adviesorganen binnen een koepel, kan 
dubbel gebruik verminderen. 
 
De uitwerking van deze koepel binnen de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB) moet 
efficiënt zijn in het belang van alle betrokken partijen. De Raad is bijgevolg van oordeel dat 
zo’n integratie de specificiteit van elke betrokken Commissie enerzijds en van de CRB 
anderzijds moet respecteren. De efficiëntie van hun werk en de specifieke rol gespeeld door 
elk van deze Commissies behoort tot het bijzonder karakter van elk van hen zowel wat de 
samenstelling als de behandelde onderwerpen betreft en de wijze waarop ze worden 
onderzocht. De wet zelf legt de klemtoon op het feit dat de Commissies een grote autonomie 
bezitten en dat ze zelf hun huishoudelijk reglement opstellen. 

 
De Raad benadrukt hierbij het belang van het verschil in aanpak, samenstelling en 
doelstelling tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het Verbruik. 
 
Voor de Raad kan de integratie enkel een toegevoegde waarde opleveren als ook andere 
adviesorganen opgenomen worden. Nochtans is de Raad er zich van bewust dat een 
integratie van alle Commissies weliswaar het ideaal is, maar dat deze integratie slechts 
slaagkans heeft als deze operatie in fases verloopt, progressief en altijd in overleg met de 
verschillende betrokken instanties. 

Bovenop het overleg zoals voorzien bij artikel XIII.21 van de wet, onderstreept de Raad dat 
het belangrijk is dat er overleg is tussen de secretaris van de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) en de voorzitters van de Commissies in het kader van artikel XIII.20 
(aanvraag van de Commissies). De Raad beklemtoont de noodzakelijke coördinatie die 
tussen de voorzitters van de verschillende Commissies moet plaatshebben. 
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Gelet op bovenstaande bedenkingen, meent de Raad dat vorig advies 464 actueel blijft, op 
een aantal punten na.  
 
De Raad vraagt naast de opmerkingen/vragen uit advies 464 ook actief betrokken te worden 
bij de integratie. Dit vereist volgens de Raad een actieve samenwerking met de Secretaris 
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 
 

B. Specifieke opmerkingen 
 
Samenstelling en werking 
 
Boek XIII van het Wetboek economisch recht stelt een publiekrechtelijk lichaam in, de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat instaat voor het overmaken van alle adviezen of 
voorstellen omtrent de vraagstukken die betrekking hebben op de nationale economie aan 
de betrokken overheidsorganen. In de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
kunnen bijzondere raadgevende commissies worden opgericht en kan de Koning  bestaande 
raadgevende commissies, waaronder de Raad voor het Verbruik, integreren als bijzondere 
raadgevende commissies. 
 
De Raad stelt vast dat de leden van de bijzondere raadgevende commissies (BRC) worden 
verkozen uit de kandidaten voorgedragen door de door de Koning aangeduide 
representatieve organisaties. De Raad vraagt dat de huidige samenstelling van de Raad 
voor het Verbruik behouden blijft. 
 
Integratie van bestaande raadgevende commissies 
 
De Raad vindt de formulering van art.XIII.17, §1 voor interpretatie vatbaar. Uit de toelichting 
van de FOD Economie blijkt dat de Koning de raadgevende organen geval per geval kan 
integreren in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Raad herinnert eraan dat met het 
oog op de coherentie, een integratie van alle economische adviesorganen zeer wenselijk is. 
 
Bijzondere bepalingen 
 

Behandeling van de adviesaanvraag 
 
De Raad stelt vast dat de Voorzitter van de CRB een verzoek tot advies overmaakt aan de 
bevoegde raadgevende commissie(s). De CRB fungeert als het ware als eenheidsloket voor 
de publieke autoriteit. In het kader van de beslissing om een bepaalde commissie te 
bevragen, dringt de Raad aan op overleg tussen de secretaris van de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven (CRB) en de Voorzitters van de Commissies waaronder de voorzitter van 
de Raad voor het Verbruik. 
 
De Raad benadrukt de specificiteit van de Raad voor het Verbruik. De Raad vraagt dat deze 
specificiteit gerespecteerd wordt, zeker voor de thema’s die een verschillende aanpak en 
doelstelling hebben ten opzichte van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De visie van 
de Raad voor het Verbruik moet zeker voor deze thema’s duidelijk naar voor komen. 
 
De Raad merkt op dat momenteel bepaalde wetten verplicht een advies vereisen van een 
specifiek adviesorgaan. In dit kader stelt de Raad voor om de huidige benaming van deze 
adviesorganen in de betrokken wetteksten te behouden om zo onnodige wetaanpassingen te 
vermijden.  
 
De Raad stelt vast dat, indien aan meerdere bijzondere raadgevende commissies een 
advies wordt gevraagd over hetzelfde onderwerp, de CRB de verschillende adviezen 
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opneemt in een globaal advies en dit overmaakt aan het overheidsorgaan dat om het advies 
heeft verzocht. De Raad is van mening dat het nodig is dat de verschillende adviezen 
integraal worden overgenomen in het globale advies, zodat er rekening kan worden 
gehouden met de specifieke standpunten van de verschillende adviesorganen. 
 
De Raad benadrukt immers de toegevoegde waarde van de individuele standpunten van de 
raadgevende organen in het wetgevingsproces.  
 
 

Bepalingen inzake het secretariaat en het personeel 
 
De Raad stelt vast dat de CRB ook de HRM van de bijzondere raadgevende voor zijn 
rekening zal nemen.  
 
Momenteel beschikt de Raad voor het Verbruik nog steeds niet over een studiedienst of 
wetenschappelijk secretariaat om de dossiers en de adviezen voor te bereiden. Voor de 
Raad zou deze reorganisatie dan ook moeten samengaan met een versterking van het 
bestaande secretariaat om te komen tot een volwaardig wetenschappelijk secretariaat. 
 
De Raad stelt zich in dit kader ook de vraag wat er zal gebeuren met het huidige 
administratief secretariaat. Zal dit overgeheveld worden naar de CRB?  
 
De Raad vraagt tenslotte dat indien bijkomende personeelsleden worden aangeworven, 
rekening gehouden wordt met de expertise van de kandidaten. De Raad kan hierin zeker 
een rol spelen door experten voor te dragen. 
 

C. Conclusie/ aanbevelingen 
 
De Raad staat zeker positief tegenover het initiatief om het institutioneel landschap 
doorzichtiger, daadkrachtiger en efficiënter te maken. De Raad is dan ook zeker bereid mee 
te stappen in dit verhaal op voorwaarde dat er een garantie bestaat van een echte 
toegevoegde waarde. 
 
Voor de Raad ziet deze toegevoegde waarde er concreet als volgt uit: 

• het rationaliseren en beheren van verschillende hoorzittingen door de CRB; 
• de autoriteiten zullen een uniek aanspreekpunt hebben voor de adviezen van de 

geïntegreerde BRC; 
 

De Raad is van oordeel dat deze toegevoegde waarde slechts gerealiseerd kan worden op 
voorwaarde dat: 
 

• de specificiteit en identiteit van de Raad voor het Verbruik gevrijwaard blijft; 
• de noodzakelijke zelfstandigheid van de Raad behouden blijft opdat hij zijn adviezen 

in volledige onafhankelijkheid zou kunnen nemen; 
• niet-unanieme adviezen hebben ook een meerwaarde; 
• de koepelorganisatie moet het advies niet globaliseren en inleiden, in het bijzonder 

als het onderwerp meer de specialiteit is van een BRC (subsidiariteitsbeginsel); 
• ook daadwerkelijk een wetenschappelijk secretariaat ter beschikking wordt gesteld 

van de Raad voor het Verbruik door de CRB. 
 

De Raad vraagt om betrokken te worden bij de redactie van het in de Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit houdende de integratie van de Raad voor het Verbruik binnen de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven. 


