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SAMENVATTING 
 

De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt door de wetgever omkaderd door 

de wet van 4 april 2014, waarbij Boek XVI betreffende de buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen in het Wetboek van economisch recht wordt ingevoegd (hierna de wet van 

4 april 2014 of de wet).  

  

De Raad voor het Verbruik wordt verzocht om een advies uit te brengen over een ontwerp van 

koninklijk besluit dat de reeds door de wet vastgestelde criteria aanvult en preciseert teneinde een 

volledige omzetting van de richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (hierna richtlijn 2012/11/EU 

of de richtlijn) te garanderen. In deze richtlijn worden vereisten waaraan de organen belast met 

geschillenregeling moeten beantwoorden minimaal geharmoniseerd. De Raad neemt evenwel akte 

van het uitstel dat zal worden verleend aan de inwerkingtreding van het KB. 

 

De Raad heeft een aantal algemene opmerkingen bij dit ontwerp van koninklijk besluit. Hij wenst 

dat er een verslag aan de koning wordt opgesteld bij het koninklijk besluit om bepaalde punten in de 

tekst te verduidelijken. Zo dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden wat met het begrip 

«verantwoordelijke voor het beslechten van consumentengeschillen» wordt bedoeld. In dezelfde zin 

en rekening houdend met de grote diversiteit van de bestaande ADR-entiteiten zou meer 

verduidelijking in de tekst zelf van het koninklijk besluit de leesbaarheid ervan verbeteren. Tevens 

meent de Raad dat de regels van het ontwerp van koninklijk besluit hoofdzakelijk zijn toegespitst op 

de werking van één bepaalde soort ADR-entiteiten, de ombudsmannen en de bemiddelaars. Ze zijn 

bijgevolg niet altijd even goed toepasbaar op andere ADR-entiteiten. Zo is er een duidelijk 

onderscheid te maken tussen (1) ADR-entiteiten die een oplossing voorstellen aan partijen, (2) ADR-

entiteiten die een technisch bindende expertise aanbieden als eindfase bij het niet aanvaarden door 

de partijen van het verzoeningsvoorstel van de expert-verzoener en (3) ADR-entiteiten die een 

juridisch bindende oplossing opleggen. 

Vervolgens bespreekt de Raad het ontwerp artikel per artikel. De Raad wijst een aantal maal op 

onduidelijkheden (zie bvb. art. 2, 1°, e) aangaande de financiering van de entiteit of art. 7, 8° 

aangaande de waarde van het geschil) die hij graag verduidelijkt ziet in het verslag aan de Koning, 

alsook op taalcorrecties (zie bvb. art. 1, 1° of nog artt. 7, 1° en 5°) of imperfecties (zie bvb. art. 2, 1°, 

f) of art. 6, 6°).  

Doorheen het gehele ontwerp van koninklijk besluit pleiten de vertegenwoordigers van de 

productie, de distributie en de middenstand voor een strikte omzetting van de ADR-richtlijn. Om 

deze reden dienen de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit zo nauw mogelijk aan te 

sluiten bij deze van de ADR-richtlijn. Dit verzoek sluit aan bij het engagement van de regering en de 

Staatssecretaris Administratieve Vereenvoudiging om geen zogenaamde “gold plating” te doen bij 

het omzetten van Europese regelgeving.  

De vertegenwoordigers van de consumenten wijzen er daarentegen op dat lidstaten bij minimale 

harmonisatie verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Dit kan om de wetgeving beter af 

te stemmen op andere, nationale regelgeving doch voornamelijk om de eigen, bestaande 

regelgeving niet uit te hollen. Deze vertegenwoordigers wijzen er op dat deze bewegingsvrijheid 

dient aangewend te worden waar nodig en daar waar het opportuun lijkt om zo de Belgische 

consumenten een betere bescherming te kunnen bieden. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 5 november 2014 door de Minister van Economie en 

Consumenten verzocht werd een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot 

verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het 

Wetboek van economisch recht moet voldoen, is op 17 december  2014 in plenaire vergadering 

bijeengekomen, onder het voorzitterschap van de heer Reinhard Steennot en heeft huidig advies 

goedgekeurd. 

 

De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies over te maken aan de Minister van 

Economie en Consumenten en aan de Minister van Middenstand.  

 
 

ADVIES 
 
 
 
De Raad voor het Verbruik; 

 

Gelet op de adviesaanvraag van 5 november 2014 van de Minister van Economie en Consumenten 

over het bovenvernoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

 

Gelet op de richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening 

(EG) nr 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG;  

 

Gelet op de artikelen XVI.25,§3 en XVI.26 van het Wetboek van economisch recht; 

 

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie “Handelspraktijken”, voorgezeten door de heer 

Ducart (Test-Aankoop), tijdens haar vergaderingen van 13 en 17 november en 4 december 2014;  

 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad: de dames Block 

(Comeos), Dammekens (VBO), Moriau (Test-Aankoop), Pint (Comeos) en Van Overwaele 

(Confederatie Bouw) ; de heren Van Bulck (Febelfin) en Van Oldeneel (Assuralia) ; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Declercq 

(Gezinsbond), Jouant (FOD Economie) en Vandecavey (FOD Economie) ; de heren De Koning (OIVO),  

Peeters (Unizo), Renier (OIVO), Steennot (Voorzitter van de Raad) en Van Lierde (Confederatie 

Bouw) ; 

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de heer De Koning (OIVO) en Mevrouw 

Dammekens (VBO); 
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BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
 

Eerst en vooral neemt de Raad voor het Verbruik kennis van het ontwerp van koninklijk besluit en 

wijst er op dat het belangrijk is om over doeltreffende gekwalificeerde entiteiten te beschikken die 

de partijen voldoende waarborgen betreffende onafhankelijkheid en onpartijdigheid bieden. De tekst 

van het ontwerp van koninklijk besluit herneemt grotendeels de minimumvereisten die door alle 

lidstaten moeten worden omgezet op basis van de ADR-richtlijn
1
,  die gebaseerd is op het principe 

van minimale harmonisatie.   

De vertegenwoordiger van de FOD Economie deelt de aanwezige leden mee dat de datum van 

inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014, die aanvankelijk voorzien was op 1 januari 2015 

verplaatst is naar 1 juni 2015.   Wat dat betreft is de Raad zich bewust van het feit dat de entiteiten 

voor alternatieve geschillenregeling (hierna de ADR entiteiten) de tijd moeten krijgen om zich aan de 

nieuwe wettelijke voorschriften aan te passen. 

1. Algemene beschouwingen  

 

1.1 Nood aan een verslag aan de Koning 

De Raad wenst dat er een verslag aan de koning wordt opgesteld bij het koninklijk besluit, dit om 

bepaalde punten in de tekst te verduidelijken. In diezelfde zin en rekening houdend met de grote 

verscheidenheid aan bestaande ADR-entiteiten zou meer verduidelijking in de tekst zelf van het 

koninklijk besluit de leesbaarheid ervan verbeteren.  

Zo dient onder andere, maar niet uitsluitend, verduidelijkt te worden wat verstaan wordt onder 

“natuurlijke personen binnen de entiteit die belast zijn met de behandeling van 

consumentengeschillen”. Dit begrip komt immers op meerdere plaatsen in het ontwerp van 

koninklijk besluit terug. 

1.2 Natuurlijke personen belast met  geschillenregeling 

Het ontwerp van koninklijk besluit evenals de wet en de richtlijn voorzien in verschillende vereisten 

in hoofde van de natuurlijke  personen die belast zijn met geschillenregeling. De Raad vraagt dat de 

woorden « natuurlijke personen belast met geschillenregeling » worden geïnterpreteerd zoals hierna 

gepreciseerd wordt, met het oog op het vergroten van de rechtszekerheid. De Raad onderlijnt dat de 

vertegenwoordiger van de FOD economie aangeeft dat voor de artikelen 1, 2, 3 van het ontwerp van 

koninklijk besluit, dit begrip strikt geïnterpreteerd dient te worden en met name alleen de natuurlijke 

persoon of het college van natuurlijke personen bedoelt, die de ADR-entiteit vertegenwoordigen en 

die binnen deze entiteit de eindverantwoordelijkheid dragen. De Raad vraagt dat zulks zo 

verduidelijkt wordt in het verslag aan de Koning bij het ontwerp van koninklijk besluit. 

                                                             
1
 RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende 

alternatieve  beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van verordening (EG) nr 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG 
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1.3 Regels die toegepast kunnen worden op alle soorten ADR-entiteiten 

De Raad meent dat de regels van het ontwerp van koninklijk besluit hoofdzakelijk zijn toegespitst op 

de werking van één bepaalde soort ADR-entiteiten, de ombudsmannen en de bemiddelaars. Ze zijn 

bijgevolg niet altijd even goed toepasbaar op andere ADR-entiteiten zoals bijvoorbeeld de 

verzoeningscommissies voor de Bouw en de tweedehandswagens. Zo is er onder andere een 

duidelijk onderscheid te maken tussen (1) ADR-entiteiten die een oplossing voorstellen aan partijen, 

(2) ADR-entiteiten die een technisch bindende expertise aanbieden als eindfase bij het niet 

aanvaarden door de partijen van het verzoeningsvoorstel van de expert-verzoener en (3) ADR-

entiteiten die een juridisch bindende oplossing opleggen (zie ook de verschillende opmerkingen 

hierover in de artikelsgewijze bespreking). 

Daarnaast vraagt de Raad dat men rekening zou houden met de specificiteit van vele vrije 

beroepssectoren: bij een consumentenvraag die terechtkomt bij de federale 

consumentenombudsdienst kan er een link bestaan met een eventuele tuchtprocedure. In vele 

gevallen zal ook het beroepsgeheim spelen wanneer vrije beroepen betrokken zijn. 

1.4 Residuaire geschillen 

De Raad noteert dat een geschil dat niet onder de bevoegdheid van een gekwalificeerde ADR-entiteit 

valt, steeds aan de federale Consumentenombudsdienst kan worden voorgelegd. De 

vertegenwoordiger van de FOD Economie geeft bovendien aan dat een ADR-entiteit die werkzaam is 

in een bepaalde sector niet verplicht is om alle geschillen van deze sector te behandelen. Zij kan haar 

materiële bevoegdheid afbakenen en bijvoorbeeld een geschil alleen behandelen als een 

standaardclausule werd ondertekend door de contractspartijen of een specifieke bestelbon werd 

gebruikt.  

1.5 Minimale harmonisatie en bewegingsvrijheid 

De vertegenwoordigers van de productie, de distributie en de middenstand pleiten voor een strikte 

omzetting van de ADR-richtlijn. Om deze reden dienen de bepalingen van het ontwerp van koninklijk 

besluit zo nauw mogelijk aan te sluiten bij deze van de ADR-richtlijn. Dit verzoek sluit aan bij het 

engagement van de regering en de Staatssecretaris Administratieve Vereenvoudiging om geen 

zogenaamde “gold plating” te doen bij het omzetten van Europese regelgeving. Het regeerakkoord 

voorziet meer specifiek “Daarenboven zal er geen “gold plating” plaatsvinden bij de omzetting van 

EU-Richtlijnen tenzij een afwijking van het minimum dat de richtlijn vereist onze internationale 

concurrentiepositie kan verbeteren zonder de omzettingsprocedure significant te verlengen.” Dit werd 

herhaald door de Staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging in diens beleidsnota. 

De vertegenwoordigers van de consumenten wijzen er daarentegen op dat lidstaten bij minimale 

harmonisatie verder kunnen gaan dan wat de richtlijn voorschrijft. Dit kan om de wetgeving beter af 

te stemmen op andere, nationale regelgeving doch voornamelijk om de eigen, bestaande regelgeving 

niet uit te hollen. Deze vertegenwoordigers wijzen er op dat deze bewegingsvrijheid dient 

aangewend te worden waar nodig en daar waar het opportuun lijkt om zo de Belgische consumenten 

een betere bescherming te kunnen bieden. 
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2. Artikelgewijze toelichting 

 

2.1 Artikel 1 – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

Artikel 1 betreft de voorwaarden van onafhankelijkheid en onpartijdigheid waaraan de ADR-

entiteiten moeten voldoen.  

• Artikel 1, 1° bepaalt in het Nederlands dat de ADR-entiteit opgericht kan worden “op initiatief 

van een handelsvereniging, een beroepsorde of organisatie”. De Franse tekst spreekt van “à 

l’initiative d’une association professionnelle, organisation ou organisme professionnel”. 

De Raad stelt voor om de Nederlandse tekst als volgt aan te vullen: “op initiatief van een 

handelsvereniging, een beroepsorde of beroepsorganisatie”. Op die manier sluit de Nederlandse 

versie beter aan bij de Franse versie. 

• Artikel 1, 4° preciseert « ontvangen de entiteit noch de natuurlijke personen die erbinnen zijn 

belast met de regeling van geschillen, instructies van een van de partijen of van de 

handelsvereniging, beroepsorde of organisatie die haar heeft opgericht ».  

De vertegenwoordigers van de distributie, de productie en de middenstand stellen vast dat 

deze bepaling een stuk verder gaat dan wat de ADR-richtlijn voorziet, nl. “de lidstaten zorgen 

ervoor dat de met ADR belaste natuurlijke personen over de noodzakelijke deskundigheid 

beschikken en onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dit moet worden gewaarborgd door ervoor te 

zorgen dat die personen: (…) c) niet gehouden zijn instructies van één van de partijen of van hun 

vertegenwoordigers aan te nemen.” (artikel 6 van de ADR-richtlijn) 

De ADR-richtlijn voorziet dus dat de natuurlijke personen geen instructies mogen ontvangen. Het 

ontwerp van koninklijk besluit gaat verder en voorziet dat ook de ADR-entiteit zelf geen 

instructies mag ontvangen. 

Deze formulering kan aanleiding geven tot verwarring m.b.t. de draagwijdte van deze bepaling. 

De bedoeling is om ervoor te zorgen dat geen van de partijen de uitkomst van de 

geschillenbehandeling kan beïnvloeden. Daarom menen de vertegenwoordigers van de 

productie en de distributie dat het aangewezen is om de formulering van de richtlijn te 

hernemen. Op die manier wordt bovendien elke “gold plating” vermeden. 

De vertegenwoordigers van de consumenten menen dat onder de term «instructie» elke 

instructie moet worden verstaan, niet enkel de instructie die op de kern van de 

geschillenbeslechting is gericht maar ook de instructie die op de procedure is gericht, met dien 

verstande dat een proceduregerichte instructie een impact kan hebben op de 

geschillenbeslechting zelf. Dat vormt echter geen belemmering voor de oprichting binnen de 

ADR-entiteit van een werkgroep of een toezichtcomité, paritair samengesteld, die aanbevelingen 

voor de geschillenbeslechting moeten evalueren en  formuleren. 
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• Artikel 1, 5° voorziet dat “de natuurlijke personen die binnen de entiteit belast zijn met de 

behandelingen van consumentengeschillen, [worden] aangesteld  voor een termijn van minimaal 

3 jaar en deze aanstelling kan niet zonder geldige reden vroegtijdig worden beëindigd”. 

De Raad noteert dat de vertegenwoordiger van de FOD economie benadrukt dat de aanstelling 

voor een ambtstermijn van onbepaalde duur aan deze voorwaarden voldoet. Het spreekt voor 

zich dat het begrip aanstelling niet beperkt is tot arbeidscontracten. 

De Raad vraagt dat zulks ook zo verduidelijkt wordt in het Verslag aan de Koning. 

• Artikel 1, 8° preciseert in overeenstemming met de richtlijn (artikel 6, lid 5), dat “wanneer de 

behandeling van consumentengeschillen in een college gebeurt, het aantal vertegenwoordigers 

van consumenten en van ondernemingen gelijk moet zijn”.  

De vertegenwoordigers van de productie en de distributie wijzen erop dat bepaalde, bestaande 

ADR-entiteiten geen twee partijen, maar drie partijen bij elkaar brengen die in het kader van het 

voorliggende geschil tegenstrijdige belangen hebben (bvb. binnen de Verzoeningscommissie 

Bouw: aannemers, consumenten en architecten). Daarom is het aangewezen om te spreken van 

een “paritaire” samenstelling van het college i.p.v. van “een gelijk aantal vertegenwoordigers”. 

De doelstelling van de ADR-richtlijn en de Belgische wet bestaat er immers in ADR aan te 

moedigen. Het kan dus niet de bedoeling zijn bestaande, goed werkende ADR-entiteiten in het 

gedrang te brengen. 

De vertegenwoordigers van de consumenten onderstrepen het belang van deze bepaling. Ze 

erkennen dat zich op heden in de praktijk geen problemen stellen, maar steunen de vraag om 

een paritaire samenstelling niet. Immers, in een meerpartijensysteem zou de consument vaak in 

de minderheid komen te staan (vb. maatschappij en agent vs. consument) en zo wordt het voor 

consumenten moeilijker om hun belangen te verdedigen. 

 

2.2 Artikel 2 – Transparantie en toegankelijkheid 

Artikel 2, 1° voorziet in de verplichting voor de entiteit om minimuminformatie ter beschikking te 

stellen via zijn eigen website. 

• Artikel 2, 1°
, 
e) beoogt informatie betreffende de financiering van de entiteit. 

 

In dat opzicht meent de Raad dat moet gepreciseerd worden dat het moet gaan om algemene 

informatie die bestemd is voor het grote publiek, om de verschillende financieringsbronnen  

(personen belast met het geschil, klachtenbehandeling...), duidelijk en begrijpelijk kenbaar te 

maken, zonder dat het hierbij noodzakelijk is concrete bedragen te vermelden.  

De Raad vraagt dat dit zo verduidelijkt wordt in het verslag aan de Koning. 

De vertegenwoordigers van de consumenten vragen in dat verband dat de website van de 

gekwalificeerde entiteit een pagina zou bevatten, voorbehouden voor de publicatie van deze 

informatie en dat deze  rechtstreeks toegankelijk  zou zijn na een tweede klik (zie ook 

commentaar van artikel 7, §1, lid 9.). 
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• Artikel 2, 1°, f) voorziet dat de ADR-entiteit op haar website dient aan te geven welke haar 

activiteiten zijn.  

 

De Raad is van oordeel dat de term ‘bevoegdheden’ hier meer gepast zou zijn. 

 

• Artikel 2, 1°, g) bepaalt dat de ADR-entiteit de natuurlijke personen die belast zijn met de 

behandeling van consumentengeschillen op haar website vermeldt, alsook hoe ze worden 

aangewezen en wat de duur van hun mandaat of contract is. 

De Raad is van oordeel dat de woorden “mandaat of contract” in de Nederlandse tekst 

vervangen dienen te worden door het woord “ambtstermijn”. Op deze manier sluit de tekst van 

het ontwerp van koninklijk besluit beter aan bij de tekst van de ADR-richtlijn.  

In de Franse tekst meent de Raad dat het woord “contrat” geschrapt dient te worden (artikel 7, 

1., c) van de ADR-richtlijn). Op die manier wordt alleen de term “mandat” gebruikt in de Franse 

tekst, zoals ook het geval is in de ADR-richtlijn. 

• Artikel 2, 1°, i) bepaalt dat de ADR-entiteit op haar website de gemiddelde duur van haar 

procedures dient te vermelden.  

De Raad vraagt dat verduidelijkt zou worden in het verslag aan de Koning dat startende ADR-

entiteiten het eerste jaar van hun werking niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen. 

• Artikel 2, 3° voert geen verplichting in om een procedure in te voeren die de uitwisseling van 

stukken voorziet. Het artikel preciseert dat wanneer de mogelijkheid wordt voorzien om tussen 

partijen te communiceren, zulks ook mogelijk moet zijn via elektronische weg. Dit werd bevestigd 

door de vertegenwoordiger van de FOD Economie. 

 

• Artikel 2, 4° bepaalt dat «de entiteit zowel binnenlandse als grensoverschrijdende 

geschillen [behandelt]». Voor alle duidelijkheid vraagt de Raad dat deze zin wordt aangevuld met 

“ die tot haar bevoegdheid behoren ». 

 

2.3 Artikel 3 – Deskundigheid  

De Raad verwijst vooreerst naar haar algemene opmerking 1.2 m.b.t. de afbakening van het begrip 

“natuurlijke personen die binnen de entiteit belast zijn met de buitengerechtelijke regeling van 

consumentengeschillen”. 

• Artikel 3, 1° en 2° : teneinde te voldoen aan de voorwaarde van deskundigheid bepaalt het 

ontwerp van koninklijk besluit dat de natuurlijke personen die binnen de entiteit belast zijn met 

de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen een algemene kennis van het recht 

hebben, een grondige kennis van het consumentenrecht en beschikken over de nodige 

vaardigheden inzake geschillenbeslechting. 
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De ADR-richtlijn voorziet echter dat deze personen dienen te beschikken over “de noodzakelijke 

kennis en vaardigheden op het gebied van alternatieve of gerechtelijke beslechting van 

consumentengeschillen, (…) alsmede over een algemeen begrip van het recht”. (artikel 6, 1., a) 

De Raad noteert in elk geval dat geen van beide teksten een diplomavereiste voorziet. Er is 

echter ook geen vereiste van enige kennis van de sector waarbinnen het geschil zich afspeelt, 

terwijl dit van belang kan zijn voor het vinden van de meest aangepaste oplossing voor het 

geschil. 

De Raad meent dat het aangewezen is ook hier de bepaling van de ADR-richtlijn te hernemen, 

met dien verstande dat verduidelijkt dient te worden dat wanneer de ADR-entiteit een collegiaal 

orgaan is, het volstaat dat minimaal één van de natuurlijke personen binnen deze entiteit over de 

nodige kennis beschikt. 

• De vertegenwoordigers van Productie, Distributie en Middenstand zijn van oordeel dat artikel 

3, 3° geschrapt dient te worden. De voorwaarde van bijscholing wordt immers niet voorzien door 

de richtlijn. De vertegenwoordigers van de consumenten zijn van mening dat deze paragraaf 

hier absoluut zijn plaats heeft. Regelmatige bijscholing, van zowel staf als personeel, is een 

noodzakelijke voorwaarde om een gedegen geschillenbeslechting te kunnen voeren. 

 

2.4 Artikel 4 – Vrijheid van partijen 

Aangaande artikel 4 wijst de Raad op de verschillen die bestaan tussen de verschillende systemen 

(arbitrage, bemiddeling,…) en die elk gesteund zijn op andere principes en procedures. Dit strookt 

niet met de algemene termen die gehanteerd worden in artikel 4. Artikel 4, 2° stelt dat: "vooraleer zij 

instemmen met een voorgestelde oplossing of beslissen er gevolg aan te geven…". Dit kan niet van 

toepassing zijn op arbitrage waar beide partijen vooraf instemmen met de behandeling van hun 

probleem door een arbiter en zich bij voorbaat neerleggen bij de beslissing die deze zal nemen. De 

Raad vraagt dan ook dat het koninklijk besluit duidelijkheid zou verschaffen over dit punt.  

De Raad is van oordeel dat het ontwerp van koninklijk besluit een onderscheid dient te maken tussen 

drie categorieën van ADR-entiteiten: 

(1) ADR-entiteiten die geen bindende oplossing opleggen vb. ombudsmannen, bemiddelaars,… 

(artikel 9, 2. van de ADR-richtlijn); 

(2) ADR-entiteiten die aan de partijen een bindend expertiseverslag aanbieden als eindfase bij het 

niet aanvaarden door de partijen van het verzoeningsvoorstel van de expert-verzoener vb. de 

verzoeningscommissies Bouw en Tweedehands wagens; 

(3) De ADR-entiteiten die aan de partijen een oplossing opleggen m.b.t. juridische geschilpunten vb. 

arbitrage (artikel 10.2 van de ADR-richtlijn). 

De Raad is van oordeel dat artikel 4 voor elk van deze drie hypothese een aparte paragraaf dient te 

voorzien, waaruit duidelijk de principiële verschillen blijken en de gevolgen die hieraan verbonden 

zijn voor de consument en de onderneming.
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Mogelijkheid om zich uit de procedure terug te trekken 

Artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de verplichting voor de entiteit om de 

partijen voor de aanvang van de procedure in te lichten over de mogelijkheid die ze hebben om zich 

in elk stadium van de procedure terug te trekken wanneer zij niet tevreden zouden zijn over het 

verloop of de werking ervan. Deze mogelijkheid geldt enkel voor de consument wanneer de 

onderneming  krachtens wettelijke bepalingen, gedragscodes of contractuele verbintenissen 

verplicht is deel te namen aan de procedure.  

De ontworpen tekst voorziet ook in de verplichting voor de entiteit om de consument in te lichten 

over zijn recht om de door de entiteit voorgestelde oplossing al dan niet te aanvaarden en dit vóór hij 

hiermee instemt en er gevolg aan zal geven. Deze laatste hypothese betreft de ADR-procedures 

waarbij voorgesteld wordt om een niet-bindende oplossing voor te stellen.   

De vertegenwoordigers van de consumenten menen dat deze mogelijkheid ook aan de consument 

moet worden geboden eens hij kennis heeft van de voorgestelde oplossing. Dit is de chronologie 

waarbij de principes van vrijheid en billijkheid het meest in acht worden genomen, met dien 

verstande dat de consument zich in elk stadium van de procedure moet kunnen terugtrekken en  

hem de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen niet mag worden ontnomen. 

Bovendien is het niet in overeenstemming met de geest van de richtlijn en van de Belgische wet, die 

een versterking van het vertrouwen van de consumenten in de ADR-procedures beogen, om de 

consument te verplichten er zich toe te verbinden om zich te laten binden door een oplossing 

waarvan hij de inhoud niet kent. 

 

2.5 Artikel 5 – Billijkheid 

 

• De ontwerptekst bepaalt in artikel 5, 2°, b), dat om te voldoen aan de voorwaarde van billijkheid, 

in de mogelijkheid voor de partijen moet worden voorzien om kennis te nemen van alle 

documenten, argumenten en feiten die door de andere partij worden naar voren geschoven en 

om hierop te kunnen reageren binnen een redelijke termijn. Aangezien het een minimumvereiste 

betreft bedoeld in artikel 9, §1, a) van de richtlijn 2013/11/EU, dient deze bepaling te worden 

omgezet.  

 

De Raad onderstreept het belang van deze vereisten, teneinde de ADR-procedures een meer 

contradictoir karakter te geven doch wijst tevens op de vertrouwelijkheid van bepaalde 

gegevens, zoals de door de partijen meegedeelde inlichtingen, in het kader van de ADR-

procedures (Zie ook artikelen XVI. 20 en XVI.25, §1, 12°van het Wetboek van economisch recht). 

 

• Artikel 5, 3° bepaalt dat partijen zich kunnen laten bijstaan door een derde, vb. een advocaat. De 

Raad vraagt dat hier verduidelijkt wordt dat de partij die zich laat bijstaan, hiervan zelf de kosten 

dient te dragen. 
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2.6 Artikel 6 – Procedurereglement 

 

• Artikel 6, 6° voorziet in de aanduiding van de kosten die in voorkomend geval voor rekening van 

de partijen zijn. De richtlijn bepaalt « de procedure is voor consumenten kosteloos of tegen een 

geringe vergoeding beschikbaar voor de consument ». De vertegenwoordiger van de FOD 

Economie verwijst in dat verband naar de termen « nominal fees » die in de Engelse versie van 

de richtlijn worden gebruikt, die moeten worden opgevat als een “symbolische som “ voor de 

consument. De Raad is echter van oordeel dat zowel de waarde van het geschil als de 

tussenkomst (of niet) van een technisch expert factoren zijn die in rekening gebracht kunnen 

worden bij de evaluatie van wat het geringe bedrag is dat door de ADR-entiteit van de 

consument gevraagd kan worden voor de behandeling van een geschil. 

 

• Artikel 6, 9° voorziet in de mededeling van de wettelijke gevolgen van de aanvraag tot 

buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil voor de verjaring ervan en voor de 

invorderingsprocedures. De Raad betreurt dat de wet niet vermeldt welke 

invorderingsprocedures beoogd worden. Het onderscheid tussen een invorderingsprocedure en 

een gerechtelijke procedure is niet noodzakelijk gemakkelijk te maken, bvb. met betrekking tot 

de invordering van schulden die verband houden met een hypothecair krediet of een 

consumentenkrediet.  

 

In dit kader onderlijnt de Raad dat vervaltermijnen, zoals de tienjarige aansprakelijkheid van 

aannemers (voorzien door de artikelen 1792-2270 van het Burgerlijk Wetboek) geen 

verjaringstermijnen zijn in de zin van het ontwerp van koninklijk besluit. 

 

De vertegenwoordigers van de consumenten wijzen ook op de noodzaak om rekening te 

houden met de praktijk die er voor bepaalde ondernemingen in bestaat een rechtsvordering in te 

stellen juist voor het moment tot waarop de klacht bij de entiteit ontvankelijk zou kunnen 

worden verklaard of bij het begin van de ADR-procedure; wat doorgaans als gevolg heeft dat de 

ADR-procedure wordt stilgelegd.    

 

2.7 Artikel 7 – Activiteitenverslag 

De Raad is van oordeel dat het ontwerp van koninklijk besluit, net zoals de ADR-richtlijn, een 

onderscheid dient te maken tussen de gegevens die aan het publiek gecommuniceerd moeten 

worden (via de website) en de gegevens die aan de FOD Economie gecommuniceerd moeten worden 

(artikel 7.2 van de ADR-richtlijn voor de informatie aan het groot publiek en artikel 19 van de richtlijn 

voor de informatie aan de FOD Economie). 

• Artikel 7, 1° en 5° spreken van de “soort” klachten waar een ADR-entiteit mee te maken krijgt. In 

de Franse tekst wordt zowel van “sorte” als van “type” gesproken.  

 

De Raad  is van oordeel dat het coherenter zou zijn om in de Franse tekst twee maal hetzelfde 

woord te gebruiken. 
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Bovendien geeft de Raad aan dat elke ADR-entiteit haar eigen classificatie van klachten zal 

kunnen hebben. 

 

• Artikel 7, §1, 2° betreft de verplichting voor de entiteit om in haar jaarlijks activiteitenverslag 

melding te maken van de systematische of aanzienlijke problemen die veelvuldig voorkomen en 

die leiden tot geschillen tussen consumenten en ondernemingen.  

 

De vertegenwoordigers van de consumenten onderstrepen het belang om tevens melding te 

maken van de problemen waarvoor de entiteit een aantal klachten ontvangt die ze niet 

ontvankelijk verklaart, bijvoorbeeld omdat de consument niet eerst langs de betrokken 

onderneming is gegaan. Verder zijn bijvoorbeeld bij sommige ADR-entiteiten klachten onder een 

bepaald bedrag niet ontvankelijk. Nochtans kunnen vele soortgelijke klachten op een breder 

onderliggend probleem duiden. Net deze kleine ongemakken kunnen bij consumenten voor veel 

wrevel zorgen. Het is noodzakelijk dat ook deze zaken aan de oppervlakte komen zodat 

eventuele oneerlijke handelspraktijken een halt kan worden toegeroepen. De 

vertegenwoordigers van de consumenten menen dat het noodzakelijk is om deze problemen ter 

kennis te brengen van het publiek of op z’n minst van de overheid om er vervolgens een 

oplossing voor te vinden. Ze  onderstrepen in dat verband het feit dat hoewel deze dossiers niet 

volledig werden onderzocht het onderzoek van de ontvankelijkheid ervan toch mogelijk maakt 

om de problemen te ontdekken.   

De vertegenwoordigers van de productie en de distributie onderlijnen dat dossiers die 

onontvankelijk verklaard worden veelal niet inhoudelijk kunnen worden onderzocht door de 

ADR-entiteit. Denk maar aan anonieme klachten, generieke klachten, klachten die met geen 

enkel bewijs gestaafd worden,… Van de ADR-entiteiten vragen om over de inhoud van deze 

onontvankelijke dossiers te communiceren zou bovendien niet alleen disproportioneel zijn, het 

verzoek mist tevens een juridische grondslag. 

• Artikel 7, §1, 6° voorziet in de mededeling van het aantal en het percentage van de geschillen 

waarin de oplossing die de entiteit heeft voorgesteld, is nageleefd, « voor zover gekend ». De 

vertegenwoordiger van de FOD Economie preciseert dat het een verplichting betreft zodra de 

entiteit kennis heeft van de cijfers.  

 

• Artikel 7, 8° bepaaltt dat het jaarlijks activiteitenverslag van de ADR-entiteit, zo gekend, de 

gemiddelde, hoogste en laagste waarden van de geschillen dient te vermelden. 

De Raad is van oordeel dat de draagwijdte van deze bepaling niet duidelijk is. Wat is immers de 

waarde van een geschil? Wat de consument vraagt? Of wat er hem uiteindelijk wordt 

toegekend? Bovendien gaat het niet altijd om geschillen met een waarde: soms dienen excuses 

aangeboden te worden of rechtzettingen gedaan te worden. 

Aangezien deze bepaling niet overgenomen is uit de ADR-richtlijn stellen de vertegenwoordigers 

van de productie, de distributie en de middenstand voor, teneinde “gold plating” te vermijden, 

om deze bepaling weg te laten uit het ontwerp van koninklijk besluit. 

• Artikel 7, §1
er

, 9° beoogt de mededeling in het jaarverslag van een gedetailleerd verslag over de 

ontvangen financiële middelen en de  aanwending ervan. De Raad is er zich van bewust dat het 
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belangrijk is om in alle doorzichtigheid te communiceren over de financiële middelen van de 

entiteit maar vraagt dat de communicatie wordt aangepast aan de bestemmeling zodat er een 

onderscheid wordt gemaakt naargelang de informatie enerzijds bestemd is voor het grote 

publiek of anderzijds voor de autoriteit belast met de evaluatie van de entiteit of voor een 

eventueel comité in de schoot van de entiteit dat als taak heeft toe te zien op de goede werking 

(cfr. ook commentaar bij artikel 2, lid 1). 

  

Dergelijke werkwijze stemt overeen met hetgeen voorzien wordt door de ADR-richtlijn. Zo 

voorziet artikel 19 van de ADR-richtlijn dat ADR-entiteiten in een verslag aan de bevoegde 

autoriteit -  en dus niet aan het grote publiek -  de  informatie dienen op te nemen over “haar 

structuur en financiering, met inbegrip van de informatie over de personen die zijn belast met de 

geschillenbeslechting, over hun vergoeding, over hun ambtstermijn en over hun werkgever.” 

De Raad is van oordeel dat de bewoordingen van de ADR-richtlijn duidelijker en concreter zijn 

dan deze van het ontwerp van koninklijk besluit en stelt daarom voor dat deze zouden 

overgenomen worden in het ontwerp van koninklijk besluit voor wat de rapportering aan de 

bevoegde autoriteit betreft. 

• Artikel 7, §2 preciseert dat de entiteit het jaarverslag op zijn website plaatst ter beschikking  van 

het publiek op duurzame drager en op elke andere wijze die zij aangewezen acht.   De Raad stelt 

voor om toe te voegen « en overgemaakt op vraag van de consument op een papieren drager ». 

 

2.8 Artikel 8 – Meldplicht van belangenconflicten 

Artikel 8 spreekt over de meldplicht van een eventueel belangenconflict in hoofde van de 

« natuurlijke personen belast met de behandeling van consumentengeschillen”.  

De Raad  verwijst hier naar punt 1.2 van zijn algemene opmerkingen. 
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LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 

OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 

RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 17 DECEMBER  2014 

VOORGEZETEN DOOR  DE HEER  STEENNOT. 
 

1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  

 De heer DUCART                                       (Test-Aankoop) 

 Mevrouw FRERE    (Test-Aankoop) 

  De heer THYS  (Soc.Mut)   
   

2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties   

 De heer VAN BULCK      (Febelfin) 

 De heer van OLDENEEL tot OLDENZEEL    (Assuralia) 

 Mevrouw VERANNEMAN   (Essenscia) 

 De heer WALSCHOT   (Agoria) 

3. Vertegenwoordigers van de distributieorganisaties 

 De heer de LAMINNE de BEX      (Comeos)  

 Mevrouw PINT   (Comeos) 

4. Vertegenwoordigers van de middenstand 

              De heer CLOOTS                 (Unizo) 

             Mevrouw GILLIS         (Unizo) 

5. Waarnemers 

      Mevrouw DECLERCQ (Gezinsbond) 

 De heer DE KONING (OIVO) 

  

  

  


