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Advies over het wetsvoorstel nr. 1452 tot wijziging van artikel 32.21. van de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 

consument1  
 
 
Op 17 oktober 2001 werd er door mevrouw de Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer en 
de heer Volksvertegenwoordiger Henk Verlinde een wetsvoorstel ingediend (Parl. St., Kamer, 
2001-2002, Doc. 50, nr. 1452/0012) "tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de 
onrechtmatige bedingen"3. 
 
Op grond van artikel 35, § 3, tweede lid, WHPC besliste de Commissie tijdens haar algemene 
vergadering van 19 februari 2002, zoals bekrachtigd op de algemene vergadering van 19 
maart 2002, om dit wetsvoorstel ambtshalve aan een onderzoek te onderwerpen en hierover 
een advies uit te brengen. 
 
Op basis van een voorbereidend advies, uitgewerkt door mevrouw Biquet-Mathieu en de heer 
Dubuisson, experten, en een nota van de heer Swennen, expert, kwam de Commissie tot de 
bevindingen, hierna weergegeven. Deze bevindingen bouwen voort op de Aanbeveling 
betreffende strafbedingen die de Commissie uitvaardigde op 21 oktober 1997 en waarnaar 
uitdrukkelijk verwezen wordt. 
 
 
I. Algemene Opmerkingen 
 
De indieners beogen met hun wetsvoorstel een strengere regeling in het leven te roepen voor 
wat de toepassing betreft van strafbedingen in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en 
consumenten. Zij baseren zich hiervoor gedeeltelijk op de Aanbeveling betreffende 
strafbedingen, door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op 21 oktober 1997 
uitgevaardigd, en op een onderzoek dat de vzw Verbruikersateljee maakte in opdracht van de 
Minister van Maatschappelijke Integratie (Verbruikersateljee vzw, "Schuld maken, boete 
betalen", Brussel, november 2000). 
 
1. Omtrent de voorgestelde regeling 
 
De Commissie merkt op dat enkel een regeling beoogd werd voor 2 soorten strafbedingen, 
namelijk bedingen die de verwijlinterest bepalen bij foutieve laattijdige nakoming van een 
contractuele verplichting, en bedingen die een forfaitaire schadevergoeding opleggen bij 
foutieve niet-nakoming van de betalingstermijnen4. De Commissie merkt hierbij op dat twee 
andere soorten strafbedingen, namelijk bedingen bedoeld voor gevallen van foutieve 
eenzijdige verbreking van de overeenkomst, en bedingen die een schadevergoeding opleggen 
bij ontbinding van de overeenkomst wegens foutieve niet-nakoming van een contractuele 
verplichting5, niet geregeld worden in het wetsvoorstel. 
                                                 
1 Hierna genoemd de WHPC. 
2http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcf
m/flwb/flwb.cfm?lang=N&legislat=50&dossierID=1452 
3 Dit wordt hierna weergegeven als het wetsvoorstel nr. 1452. 
4 Strafbedingen van de tweede en van de derde categorie, zoals de Commissie ze classificeerde in haar 
Aanbeveling betreffende strafbedingen, zie punt 4 van de Gronden. 
5 Zogenaamde bedingen van de eerste en van de vierde categorie, zie de Aanbeveling betreffende strafbedingen, 
punt 4. 
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In zoverre het wetsvoorstel op basis van een aanvulling van het punt 21 van artikel 32 WHPC 
een gecoördineerde regeling van strafbedingen wil bewerkstelligen, zou het ter wille van de 
coherentie ten tweede wenselijk zijn de gelijkwaardigheids- en wederkerigheidsvereiste van 
strafbedingen, zoals die in artikel 32.15. WHPC bepaald is, in artikel 32.21. WHPC te 
integreren. 
 
2. Conformiteit met het Europees recht 
 
De vraag kan gesteld worden of de Belgische wetgever, door het invoeren van nieuwe 
bepalingen inzake strafbedingen in de zwarte lijst van verboden bedingen, opgenomen in 
artikel 32 WHPC, verder zou gaan dan wat hierover bepaald wordt in de Richtlijn 93/13/EEG 
van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten met 
consumenten.  
 
Artikel 8 van de richtlijn 93/13 bepaalt in dit opzicht dat "de lidstaten, ter verhoging van het 
beschermingsniveau van de consument, op het onder deze richtlijn vallende gebied strengere 
bepalingen kunnen aannemen of handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn met het 
Verdrag." 
 
Uit deze bepaling volgt dat de versterkte bescherming van de consument verenigbaar moet 
zijn met het Verdrag; zo dienen strengere nationale voorschriften ter bescherming van de 
consument, in de mate zij van aard zijn de mededinging te ontregelen en een rem kunnen 
vormen op de handelsverrichtingen binnen de Unie, proportioneel zijn aan het met de 
bescherming beoogde doel. 
 
De vertegenwoordigers van de productie, distributie en middenstand zijn dan ook van mening 
dat het huidige Belgisch recht reeds een adequaat arsenaal aan instrumenten bevat teneinde 
eventuele misbruiken inzake strafbedingen tegen te gaan, en dat iedere nieuwe maatregel  
beoogd in het wetsvoorstel nr. 1452 buitensporig is ten opzichte van de nagestreefde 
doelstelling van een hogere mate van bescherming van de consument. 
 
De vertegenwoordigers van de consumentenverenigingen benadrukken daarentegen dat de 
Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten een 
minimumkarakter heeft en strengere regels op  nationaal vlak toelaat. In ieder geval moet 
volgens hen telkens op een objectieve en gemotiveerde wijze worden aangetoond in welke 
mate een eventuele Belgische regelgeving, met als doel een betere informatie en bescherming 
van de consument, niet verenigbaar zou zijn met het EU-Verdrag, dat overeenkomstig artikel 
153 een hoog niveau van consumentenbescherming dient te waarborgen. 
 
3. effectieve naleving van de Aanbeveling betreffende strafbedingen 
 
De omstandigheid dat het wetsvoorstel gedeeltelijk gebaseerd is op de aanbevelingen dd. 21 
oktober 1997 van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen roept bij de Commissie 
tenslotte de vraag op in hoeverre er in de praktijk mee rekening gehouden is door de 
verkopers. De Commissie dringt er daarom op aan dat, naast de informatieverspreiding via de 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie 6, ook de 
                                                 
6 De adviezen en aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kunnen geconsulteerd worden 
op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie (www.mineco.fgov.be), van de 
Aanbeveling betreffende strafbedingen is een brochure beschikbaar (dit is ook het geval voor de aanbeveling 
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vertegenwoordigers van de productie, distributie en middenstand een inspanning zouden 
leveren om de adviezen en aanbevelingen van de Commissie beter ter kennis van hun leden te 
brengen. 
 
De vertegenwoordigers van de productie, distributie en de middenstand merken tenslotte nog 
op dat hun goedkeuring van de aanbeveling, die overigens met unanimiteit aangenomen werd 
binnen de Commissie, enkel de goedkeuring van een aanbeveling impliceerde, en niet van een 
wettelijk ingrijpen; in dat opzicht merken zij op dat de aanneming van een aanbeveling een 
soepeler aan de commerciële realiteit aan te passen kader biedt dan een wettekst. 
 
 

                                                                                                                                                         
betreffende verkoopsvoorwaarden in de meubelsector). Bovendien worden de adviezen en aanbevelingen 
jaarlijks gepubliceerd in het jaarlijkse Verslag van de werkzaamheden van de Raad voor het Verbruik en zijn 
drie commissies. 
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II. Bespreking van de in het wetsvoorstel voorgestelde bepalingen 
 
Artikel 32.21. WHPC zou aangevuld worden met een zestal bepalingen, waarbij de huidige 
bepaling onder punt a) zou worden ondergebracht. De Commissie wenst hierop de volgende 
opmerkingen te formuleren. 
 
 
a. Het verbod om, ingeval van niet-uitvoering 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 verkoper kan worden geleden. 

 
De voorgestelde bepaling herneemt het huidige artikel 32.21. WHPC. De Commissie verwijst 
in dit verband naar de Aanbeveling betreffende strafbedingen, en meer bepaald naar punt 9 
van de gronden, en naar de zevende aanbeveling.  
 
De Commissie merkt op dat, in tegenstelling tot wat voorzien is in artikel 1231, § 1, van het 
Burgerlijk wetboek, de sanctie bij afwezigheid van vergoedend karakter van het 
schadevergoedingsbedrag hier bestaat in de nietigheid van het beding. Artikel 33, § 1, eerste 
lid, WHPC voorziet immers in de nietigheidssanctie voor bedingen die onrechtmatig zijn 
krachtens de artikelen 31 en 32. De Commissie herinnert eraan dat deze nietigheidssanctie een 
terugkeer betekent naar het gemeen recht inzake contractuele aansprakelijkheid voor de 
beoordeling van de schadevergoeding, verschuldigd ingevolge de niet-uitvoering of de 
vertraging in de uitvoering. 
 
 
b. de verplichting een zeker formalisme in acht te nemen bij de presentatie van strafbedingen 
 
Deze verplichting is geïnspireerd op de eerste aanbeve ling betreffende strafbedingen van de 
Commissie: de Commissie achtte het wenselijk bepaalde vormvereisten voor strafbedingen 
als voorwaarde voor de tegenstelbaarheid ervan op te leggen, met andere woorden om te 
verzekeren dat de consumenten aandacht zouden hebben voor het bestaan en de inhoud van 
strafbedingen7. Het formalisme door het wetsvoorstel voorgeschreven is, zoals later wordt 
weergegeven, echter strikter dan wat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor ogen 
had in haar aanbeveling. 
 
De verplichting bepaalde vormvereisten in acht te nemen teneinde de aandacht van de 
consument te vestigen op de van toepassing zijnde strafbedingen ligt in het verlengde van de 
verplichting tot duidelijkheid en begrijpelijkheid, zoals bepaald in artikel 31, § 4, eerste lid, en 
in artikel 5 van de richtlijn oneerlijke bedingen. De in het tweede lid van artikel 31, § 4, en in 
artikel 5 van de richtlijn voorziene sanctie op deze bepaling bestaat in de voor de consument 
gunstigste interpretatie.  
 
                                                 
7 "Om te verzekeren dat de consumenten aandacht hebben voor het bestaan en de inhoud van strafbedingen, zou 
als voorwaarde moeten gesteld worden dat zij: 
- geschreven zijn in vette letters of onderlijnd (ook andere adequate technieken kunnen de aandacht van de 

consument op deze bedingen richten, zoals bijvoorbeeld pictogrammen, enz.) 
- samengebracht zijn in één enkele afdeling onder een gezamenlijk opschrift zoals bv. "sancties bij niet-

nakoming van de contractuele verbintenissen", 
- op een begrijpelijke wijze opgesteld zijn voor personen die niet vertrouwd zijn met juridisch taalgebruik, 
- de verschillende gevallen van niet-nakoming en hun respectieve sancties afzonderlijk te behandelen." 
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De Commissie blijft van oordeel dat deze uitlegregel geen voldoende remedie is tegen 
gebrekkig leesbare bedingen. De sanctie van nietigheid op gebrekkig leesbare of 
onbegrijpelijke bedingen zou eventueel een effectiever middel kunnen zijn.  
 
Met betrekking tot het wetsvoorstel maakt de Commissie een dubbel voorbehoud: 
 
1. De reglementering inzake onrechtmatige bedingen in de WHPC in het algemeen en de 
opsomming van als onrechtmatig aangemerkte bedingen in artikel 32 in het bijzonder vertrekt, 
in navolging van de voorschriften van de richtlijn “oneerlijke bedingen”, vanuit een negatief 
concept, namelijk het algemeen verbod tot het kennelijk onevenwicht, of het aanzienlijk 
verstoren van het evenwicht, tussen de rechten en verplichtingen van de partijen. Er worden 
geen positieve verplichtingen met betrekking tot de presentatie van strafbedingen opgelegd in 
deze regelgevingen, en het wetsvoorstel nr. 1452 zet hierin een bijkomende stap, waarbij de 
vraag gesteld kan worden naar de conformiteit met het Verdrag van dergelijk formalisme8. 
 
Door een precieze voorstelling te eisen van de strafbedingen, zou immers gewag kunnen 
gemaakt worden van wat als 'maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen' 
door artikel 28 van het E.G.-Verdrag als belemmering op het vrij verkeer van goederen en 
diensten is verboden. De verplichte voorstelling van de strafbedingen in het contract maakt 
het ondernemers van andere lidstaten immers moeilijker om hun contracten hier te gebruiken, 
en noopt hen tot het drukken van afzonderlijke contracten. 
 
Anderzijds is het wel zo dat bijkomende regels omtrent een duidelijke voorlichting van de 
consument doorgaans niet zo vlug als incompatibel met de Verdragsbepalingen worden 
aanzien door de Europese Overheid. 
 
2. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen vertrok in haar Aanbeveling betreffende 
strafbedingen eerder van een functionele opvatting in verband met de presentatie van de 
strafbedingen, waar in het wetsvoorstel een strikter formalisme voorgestaan wordt. Dit blijkt 
duidelijk uit de voetnoot in aanvulling van het eerste streepje bij aanbeveling nr. 1: ook 
andere adequate kunnen de aandacht van de consument op deze bedingen richten (zoals 
bijvoorbeeld pictogrammen, enz.)9. Eerder dan de nadruk te leggen op de manier waarop 
strafbedingen dienen weergegeven te worden, dient de nadruk te liggen op het te bereiken 
doel, namelijk het vestigen van de aandacht van de consument op de van toepassing zijnde 
strafbedingen, waarbij de verkoper een zekere keuze mag gelaten worden in de manier 
waarop hij dit ter aandacht brengt. 
 
 
c) het verbod tot cumul van bedingen die de vergoeding van éénzelfde schade tot doel hebben 
 
Ook deze bepaling is geïnspireerd op de Aanbeveling betreffende strafbedingen, meer bepaald 
op de aanbeveling nr. 6, zoals ze werd gemotiveerd in punt 8 van de Gronden. 
 
Deze bepaling vertrekt vanuit een principieel verbod tot cumulatie van strafbedingen wegens 
niet-uitvoering van de overeenkomst, behoudens indien de verkoper kan aantonen dat deze 
betrekking zouden hebben op onderscheiden vormen van voorzienbare schade. Bovendien 

                                                 
8 Verwezen wordt naar de algemene opmerkingen met het standpunt hieromtrent van enerzijds de 
vertegenwoordigers van de productie, distributie en middenstand, en anderzijds van de vertegenwoordigers van 
de consumentenorganisaties (cf. supra, punt I.2.) 
9 Zie het cursief gedrukte in voetnoot nummer 6, waar de inhoud van de aanbeveling nr. 1 weergegeven werd. 
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mag een dergelijke cumul niet tot gevolg hebben dat er een kennelijk onevenwicht tussen de 
rechten en plichten van de partijen zou ontstaan. 
 
De Commissie merkt vanuit een formeel oogpunt op dat de woorden "betrekking hebben op" 
in de Nederlandse versie in het Frans beter zouden worden weergegeven als "ont trait à", in 
plaats van "visent à sanctionner". 
 
 
d) Het verbod tot het vaststellen van een overeengekomen schadevergoeding in de vorm van 
een percentage van het verschuldigde bedrag 
 
Een dergelijk verbod komt niet voor in de Aanbeveling betreffende strafbedingen. 
 
De Commissie merkt vooreerst op dat uit deze bepaling niet ondubbelzinnig blijkt of ook de 
nalatigheidsintresten worden bedoeld, die eveneens in de vorm van een percentage op de niet-
betaalde bedragen worden uitgedrukt, in functie van de termijn van de betalingsachterstand. 
Dit blijkt wél duidelijk op de toelichting op dit artikel, waar gepreciseerd wordt dat enkel de 
bedingen inzake een forfaitaire verhoging van de niet-betaalde bedragen beoogd worden. 
Dergelijke clausules hebben inderdaad doorgaans tot doel om de niet-betaalde bedragen met 
een bepaald percentage te verhogen, zijnde in de praktijk 10 %, 15%, zelfs 20 % van het 
verschuldigde bedrag. Een dergelijke verhoging is, in tegenstelling tot de verwijlsintresten, 
niet proportioneel aan de duur van het verwijl. 
 
De Commissie wenst er de nadruk op te leggen dat het principe van conventionele verhoging, 
doorgaans samen met de verwijlsintresten toegepast, op dit ogenblik aanvaard wordt en zijn 
verantwoording vindt in de noodzaak om de schuldeiser te vergoeden voor de kosten die hij 
waarschijnlijk zal moeten maken teneinde zijn schuldvordering minnelijk of 
buitengerechtelijk te innen (met uitzondering van de gerechtelijke invordering van zijn 
schuldvordering, waarvoor verwezen wordt naar artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat ongetwijfeld opnieuw in overweging kan worden genomen). 
 
Een forfaitair strafbeding heeft tot doel om op basis van een globale raming een redelijke 
benadering van de kosten voor buitengerechtelijke schuldinvordering te maken, en om de 
moeilijkheden die een verkoper kan ondervinden om op een precieze wijze een individuele 
schadeberekening te maken te vermijden. 
 
De auteurs van het wetsvoorstel nr. 1452 zijn van mening dat een strafbeding dat de 
schadevergoeding vaststelt die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de 
overeenkomst (artikel 1226 B.W., zoals gewijzigd door de wet van 23 november 1998), 
bezwaarlijk in een percentage van het verschuldigde bedrag kan worden uitgedrukt, en stellen 
voor ieder dusdanig forfaitair schadeverhogingsbeding, uitgedrukt in de vorm van een 
percentage, als onrechtmatig te beschouwen. 
 
De Commissie is van mening dat een dergelijk algemeen verbod tot het vaststellen van een 
overeengekomen schadevergoeding in de vorm van een percentage van het verschuldigde 
bedrag onredelijk is omdat deze handelswijze niet in alle gevallen onrechtmatigheid met zich 
meebrengt. 
 
De Commissie verwijst tenslotte naar haar aanbeveling nr. 5, zoals gemotiveerd in punt 7 van 
de Gronden, waar aanbevolen wordt dat strafbedingen die een forfaitaire schadevergoeding 
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bepalen bij laattijdige nakoming van de contractuele verplichtingen slechts zouden mogen 
worden toegepast indien de schuldenaar voorafgaand en uitdrukkelijk wordt gewezen op het 
bestaan ervan. 
 
e) het verbod van de clausule die tot doel zou hebben de consument een schadevergoeding of 
nalatigheidsintrest te doen betalen ingevolge de niet-betaling van een andere 
schadevergoeding of nalatigheidsintrest. 
 
Bedingen die zouden voorzien dat nalatigheidsintresten verschuldigd zouden zijn op de 
initieel verschuldigde nalatigheidsintresten en meer in het algemeen op ieder andere 
vergoeding ten gevolge van de niet-uitvoering zouden bijgevolg verboden worden. 
 
Het verbod op het op voorhand overeenkomen van anatocisme werd door het Hof van 
Cassatie afgeleid uit artikel 1154 van het Burgerlijk wetboek10 , en zou dus 
dwingendrechtelijk worden opgelegd in de WHPC, voor wat overeenkomsten gesloten tussen 
verkopers en consumenten betreft. Dit verbod, door het Hof van Cassatie vastgelegd bij 
nalatigheidsintresten op nalatigheidsintresten, zou bovendien uitgebreid worden tot een 
verbod van anatocisme op ieder soort schadevergoeding. 
 
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties staan positief tegenover een 
dergelijke uitbreiding in een wettekst, de vertegenwoordigers van de productie, distributie, en 
middenstand betwisten ze. 
 
f) Het verbod om conventioneel af te wijken van de eis tot ingebrekestelling als aanvangspunt 
voor het doen lopen van de nalatigheidsintresten zoals bedoeld in artikel 1153 B.W. 
 
Een dergelijke bepaling zou een afwijking vormen, in overeenkomsten gesloten tussen 
verkopers en consumenten, van de mogelijkheid om te stipuleren dat geen ingebrekestelling 
vereist is. Meer bepaald zou een verbod tot vrijstelling van ingebrekestelling voor het doen 
lopen van de nalatigheidsintresten ingevoerd worden.  
 
De Commissie is van mening dat de eigenlijke vraagstelling die hiermee aan bod komt, de al 
dan niet wenselijkheid van bedingen tot vrijstelling van ingebrekestelling in de 
overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten betreft. 
 
Zij vraagt zich af waarom de indieners van het wetsvoorstel het verbod van clausules tot 
vrijstelling van ingebrekestelling enkel aan het aanvangspunt van de nalatigheidsintresten 
zoals bedoeld in artikel 1153, derde lid, B.W, relateren.  
 
g) Het verbod om de consumenten een hogere nalatigheidsintrest dan deze aan de wettelijke 
rentevoet aan t e rekenen 
 
Het verbod om, behoudens bij opzet van de consument, aan de consument 
nalatigheidsintresten aan een hogere voet dan de wettelijke rentevoet aan te rekenen, zoals 
artikel 1153, eerste lid van het Burgerlijk wetboek dit in aanvullende orde voorschrijft, en 
welke rentevoet voor het ogenblik 7 % bedraagt, roept bij de Commissie de volgende 
bemerkingen op: 
                                                 
10 Zie Cass., 22 december 1938, Pas., 1938, I, p. 405; over deze rechtspraak en de praktische gevolgen die dit 
meebrengt, zie Ch. BIQUET-MATHIEU, "Le sort des intérêts dans le droit du crédit- actualité ou désuétude du 
Code civil?", Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 193, nr. 103 en volgende. 
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De Commissie is van mening dat een dergelijk verbod in haar algemeenheid te ver gaat. 
 
De Commissie verwijst overigens naar haar Aanbeveling betreffende strafbedingen, en 
meerbepaald naar de aanbeveling nr. 4, en haar overwegingen in punt 6 van de Gronden. Zij 
beval hierbij aan dat bedingen die de nalatigheidsinterest bij laattijdige betaling van de prijs 
bepalen, dienen te verwijzen naar de wettelijke rentevoet, eventueel verhoogd met een 
bepaald aantal punten, waarbij van de schuldeiser kan worden verlangd dat hij het door hem 
bedongen aantal punten verantwoordt. Hierbij dient aan de schuldeiser de mogelijkheid 
blijven gegeven worden om terug te keren tot het gemeen recht. 
 
De Commissie wijst er ten tweede op dat een dergelijk verbod maar zin zou hebben, indien 
men ook de andere soorten strafbedingen zou beperken en plafonneren. 
 
De Commissie merkt ten derde op dat in het wetsvoorstel nr. 1452 voorzien wordt dat de 
Koning voor sommige producten of diensten of voor de niet-uitvoering van sommige 
verbintenissen een hogere maximale nalatigheidsintrest zou kunnen toelaten. De Commissie 
staat niet gunstig tegenover een dergelijke mogelijkheid tot afwijking, temeer daar een 
dergelijk besluit niet aan een voorafgaand advies van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen zou onderworpen zijn. 
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CONCLUSIE 
 
 
Wat de wenselijkheid van de voorgestelde regeling betreft, verwijst de Commissie naar haar 
algemene opmerkingen.  
 
Mocht de wetgever van oordeel zijn dat het invoeren van bijkomende wettelijke bepalingen 
inzake strafbedingen in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten wenselijk 
zou zijn, dan brengt de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen het vo lgende advies uit met 
betrekking tot de voorgestelde bepalingen, zoals ze weergegeven zijn in hun volgorde van 
nummering: 
 
a. De voorgestelde bepaling herneemt het huidige artikel 32.21. WHPC. De Commissie 

verwijst in dit verband naar haar Aanbeveling van 21 oktober 1997. 
 
b. De Commissie is van oordeel dat inzake het voorgestelde formalisme moet uitgegaan 

worden van een functionele opvatting. Bovendien kadert de voorgestelde bepaling niet in 
de negatieve lijst van verboden bedingen van artikel 32 WHPC, en kan de vraag 
opgeworpen worden omtrent de conformiteit met het Europese recht. 

 
c. De Aanbeveling betreffende strafbedingen zou voor wat dit punt betreft in een wettekst 

overgenomen worden. Verwezen wordt naar punt I.3. van de algemene opmerkingen. 
 
d. De Commissie is van mening dat een dergelijk algemeen verbod tot het vaststellen van 

een overeengekomen schadevergoeding in de vorm van een percentage van het 
verschuldigde bedrag onredelijk is omdat deze handelswijze niet in alle gevallen 
onrechtmatigheid met zich meebrengt. 

 
 
e. De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties staan positief tegenover een 

dergelijke uitbreiding in een wettekst, de vertegenwoordigers van de productie, distributie, 
en middenstand betwisten ze. 

 
f. De Commissie is van oordeel dat de voorgestelde bepaling incoherent is. De eigenlijke 

vraag die bij wege van de voorgestelde bepaling naar voor komt, is naar haar oordeel de al 
dan niet wenselijkheid van bedingen die de verkoper vrijstellen van enige verplichting tot 
ingebrekestelling. 

 
g. De Commissie is van mening dat een dergelijk verbod in haar algemeenheid te ver gaat. 

 
 

----------------------------------------- 
 


