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Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten tot 
verkoopsbemiddeling 

 
 
Naar aanleiding van een parlementaire vraag1 over de contractueel vastgelegde vergoedingen 
voor vastgoedmakelaars in contracten tot verkoopbemiddeling, vroeg de toenmalige Minister 
van Economie Charles Picqué bij brief van 12 juli 2002 aan de Commissie om de algemene 
voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen vastgoedmakelaars en consumenten aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, en op basis daarvan haar aanbevelingen bekend te maken, 
overeenkomstig artikel 36, § 1 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna genoemd de W.H.P.C.). 
 
Overeenkomstig de in dit kader gestelde parlementaire vraag en de daaropvolgende brief om 
advies van de Minister, besloot de Commissie zich te beperken tot de contracten tot 
verkoopbemiddeling. 
 
Na onderzoek van een aantal modelcontracten2, en van een representatief aantal individuele 
contracten die werden opgevraagd door de Algemene Directie Controle & Bemiddeling van 
de Federale Overheidsdienst Economie, is de Commissie tot de hiernavolgende bevindingen 
gekomen. 
 
Vooraleer de algemene voorwaarden in contracten tot verkoopbemiddeling te onderzoeken op 
hun conformiteit met de afdeling “Onrechtmatige Bedingen” van de W.H.P.C. (Hoofdstuk V, 
Afdeling 2), dient nagegaan te worden of deze verkoopsvoorwaarden getoetst dienen te 
worden aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen van de W.H.P.C., dan wel aan de 
artikelen 7 tot en met 9 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake de vrije beroepen3. 
 

                                                 
1 Vraag nr. 276 van mevrouw Magda De Meyer van 21 maart 2002 over de vergoeding van vastgoedmakelaars, 
Parl. St., Kamer, 2001-2002, QRVA 50-123, p. 15482-15484. 
2 De Commissie steunde zich hierbij vooral op het modelcontract tot de bemiddeling van de verkoop van een 
onroerend goed, opgesteld door de Vlaamse Afdeling van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België.  
Dit modelcontract werd immers het meest representatief bevonden.  
3 B.S., 20 november 2002. Deze wet vormt een coördinatie van de omzetting van een aantal richtlijnen inzake 
handelspraktijken en consumentenbescherming die ook op titularissen van een vrij beroep van toepassing zijn, en 
heft de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van 
vrije beroepen en hun cliënten, gewijzigd bij de wet van 7 december 1998, op. Ze wordt hierna weergegeven als 
“wet vrije beroepen”. 
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I. Toepassingsgebied: W.H.P.C. - Wet Vrije Beroepen 
 
De activiteiten van vastgoedmakelaars zijn "diensten" in de zin van artikel 1.2. W.H.P.C., en 
vallen bijgevolg onder de notie  “verkoper” van artikel 1.6. W.H.P.C. De vastgoedmakelaar is 
immers een handelaar. Als objectieve daad van koophandel merkt artikel 2, 8° Wb. Kh. onder 
andere "elke bank-, wissel-, commissie- of makelaarsverrichting" aan4. Een overeenkomst 
tussen een vastgoedmakelaar en zijn cliënt is een "makelaarscontract", waarbij de makelaar de 
opdracht heeft een koper te zoeken, te bemiddelen en eventueel ook om het koopcontract te 
sluiten in naam en voor rekening van de opdrachtgever. 
 
Wordt de vastgoedmakelaar  gemachtigd om rechtshandelingen te stellen in naam en voor 
rekening van zijn cliënt (een volmacht wordt hem verleend om het contract met een 
kandidaat-koper te sluiten), dan kwalificeert men zijn activiteit als  een lastgeving. Dit doet 
evenwel geen afbreuk aan het handelsrechtelijk karakter van de makelaarsopdracht. Hierover 
is er echter geen unanimiteit in de rechtspraak5. 
 
Door het verruimen van het toepassingsgebied van de afdeling over onrechtmatige bedingen 
in de W.H.P.C. sinds de wet van 7 december 1998, is aan deze laatste onduidelijkheid een 
einde gekomen: artikel 31, § 2, 1° definieert als producten nu ook de onroerende zaken, 
rechten en verplichtingen, en artikel 31, § 2, 2° definieert de verkoper als zijnde niet enkel de 
personen bedoeld in artikel 1.6., maar ook ieder natuurlijk of rechtspersoon die bij een 
overeenkomst met een consument handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit, 
[uitgezonderd de titularissen van een vrij beroep zoals bepaald in artikel 2, 1° van de wet van 
3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen 
van een vrij beroep en hun cliënten6]7. 
 
Wat de afbakening in het toepassingsgebied van de wet vrije beroepen ten overstaan van de 
W.H.P.C. betreft, kan opgemerkt worden dat de wet vrije beroepen een ten overstaan van de 
W.H.P.C. negatieve definitie hanteert Artikel 2, 1° wet vrije beroepen definieert het “vrij 
beroep” als volgt: “elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of levering van 
goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld 
in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister en die niet wordt bedoeld in de wet van 

                                                 
4 Wat het handelsrechtelijk karakter van de activiteit van vastgoedbemiddeling betreft, kan in het 
bijzonder worden verwezen naar:   Cass., 31 januari 2002, R.W.  2002-2003, 699, met concl Dubrulle, 
noot R. STEENNOT; T.B.H. 2002, 281, noot J. WINTER; Rev. Not. b. 2002, 788; T. Not. 2002, 202, 
concl. Dubrulle. Zie inzonderheid de vijfde overweging, tweede alinea: “Dat een activiteit van 
vastgoedbemiddeling, ondanks haar commerciële aard, niet onder alle omstandigheden aan de notaris 
wordt verboden.” Zie in dit verband ook: Gent, 17 december 2002, NjW, 2003, nr. 48, 1195-1197. 
5 In dezelfde zin: Brussel, 12 februari 2001, R.W., 2002-2003, 266-267; Rb. Brugge, 27 september 1999, met 
noot E. BALLON, “ De toepassing van de W.H.P.C. op de activiteiten van vastgoedmakelaars”, in R.W., 2000-
2001, 951-956, inz. 954. Contra, Rb. Turnhout, 23 december 1999, in R.W., 2000-2001, 956-957. Zie ook J. 
LAFFINEUR, “L’application de la L.P.C.C. aux produits et aux services immobiliers, D.C.C.R., n° 54, 2002, 5-
35; F. BURSSENS, “Rechtspraakkroniek van de vastgoedberoepen (1983-1998). Deel I. De vastgoedmakelaar”, 
TOGOR, 1999, (184), 188. 
6 Welke wet  inmiddels opgeheven is door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije 
beroepen (B.S., 20 november 2002), die de wet oneerlijke bedingen, buiten de aan de Commissie toegekende 
bevoegdheden, nagenoeg ongewijzigd overneemt. 
7 Ook in de Voorbereidende werken op de W.H.P.C. heeft de Minister verduidelijkt dat dienstenprestaties, 
verbonden aan onroerende goederen, en meer bepaald de diensten van vastgoedmakelaars aan de bepalingen van 
de wet onderworpen waren: Zie het “Verslag in naam van de Commissie voor het Bedrijfsleven”, DE COOMAN 
en NICOLAS, Parl. St., Senaat, 1986-87, nr. 464-2, p. 15. 
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14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, met uitsluiting van de landbouwbedrijvigheden en de veeteelt.”  
 In artikel 31, § 2 hanteert de wetgever, zoals aangegeven, een  heel ruime definitie van het 
begrip "verkoper", zodat er weinig twijfel kan bestaan over de gelding van de W.H.P.C. op de 
beroepsactiviteit van vastgoedmakelaars.  
 
Er kan tenslotte nog verwezen worden naar artikel 3, derde lid, van de bijlage houdende het 
Reglement van Plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, dat krachtens 
artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 28 september 2000 tot goedkeuring van het reglement 
van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars8 wettelijk verbindend is. 
Hieruit blijkt de principiële toepasbaarheid van de bepalingen van de W.H.P.C. op de 
verschillende activiteiten van vastgoedmakelaars. 
 
 

                                                 
8 B.S., 21 november 2000, p. 38416. Het betrokken artikel 3, derde lid, van het Reglement van Plichtenleer luidt 
als volgt: “Voor de toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting 
en bescherming van de consument moet elke activiteit afzonderlijk beschouwd worden, zijnde: verkoop, 
verhuring, overdracht van handelsfondsen, syndicschap, rentmeesterschap en de daarbij horende expertises.” 
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II. Onderzoek van een aantal bedingen in overeenkomsten tussen 
vastgoedmakelaars en consumenten 

 
A. Makelaarsopdracht: voorwerp  en exclusiviteit van de opdracht 
 
1. Voorwerp en kwalificatie 
 
De overeenkomst tot verkoopbemiddeling bevat minstens de opdracht  tot het zoeken naar een 
koper, en is bijgevolg een aannemingsovereenkomst. Bij het zoeken naar een koper, verricht 
een vastgoedmakelaar in hoofdzaak materieel werk, zoals het reclame maken voor het te koop 
gestelde onroerend goed, contact opnemen met geïnteresseerden, afspraken maken, het te 
koop gestelde goed laten bezichtigen, en desgevallend het voeren van onderhandelingen. 
 
Krijgt de vastgoedmakelaar daarenboven de opdracht of de bevoegdheid om 
rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van zijn cliënt, bijvoorbeeld het sluiten 
van de koopovereenkomst in naam en voor rekening van de opdrachtgever, het innen van de 
prijs, dan bevat de opdracht ook een mandaat. 
 
De Commissie stelt vast dat de clausules in verband met het voorwerp en/of de aard van de 
overeenkomst over het algemeen onduidelijk geformuleerd zijn, en dat meer in het bijzonder 
de clausules waarin de vastgoedmakelaar de omvang van zijn opdracht vastlegt, vaak onder 
verschillende artikelen ondergebracht zijn. Dit is verwarrend voor cliënten en moet vermeden 
worden, zeker nu  het om clausules gaat die net het voorwerp van de overeenkomst 
vastleggen. De Commissie wijst hierbij op de eventue le toepassing van artikel 31, § 4, 
W.H.P.C.9 
 
Wordt de vastgoedmakelaar krachtens de overeenkomst ermee belast  om rechtshandelingen 
te sluiten in naam en voor rekening van de opdrachtgever, dan moet een dergelijke 
vertegenwoordigingsbevoegdheid in ieder geval duidelijk omschreven worden in de 
makelaarsovereenkomst, meer bepaald onder de omschrijving van de opdracht van de 
makelaar. 
 
De Commissie merkt hierbij op dat de rechter niet gebonden is door de juridische kwalificatie, 
door de vastgoedmakelaar, van zijn prestaties10.  
 
Bijvoorbeeld:  
 
“De opdrachtgever geeft hierbij de exclusieve opdracht aan X, die dit aanvaardt, om 
huurders, of kopers te zoeken,  gronden te verdelen of te verkavelen voor het hierna vermeld 
onroerend goed.”  
In fine van de overeenkomst wordt bovendien vermeld: “De opdrachtgevers geven aan X een 
volmacht en een akkoord tot verkoop, overlating, verhuur en verkaveling van de gronden, de 
verkaveling in te dienen en de goedgekeurde stukken in ontvangst te nemen bij de diensten die 
ze afleveren”. 
 
Dergelijke verspreide bedingen zijn strijdig met het voorschrift van artikel 31, § 4, W.H.P.C., 
dat eist dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. De Commissie wijst verder op de 
                                                 
9 Zie in dit verband Luik, 2 juni 2003, T.B.H., 2004/1, 66-69. 
10 Zie o.a. Brussel, 28 januari 1963, Pas. , 1964, II, 233; Bergen, 1 december 1983, Pas., 1984, II, (62), 66; 
Brussel, 9 april 1987, Res. Jur. Imm. , 1987, (223), 226. 
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interpretatieregel van artikel 31, § 4, tweede lid W.H.P.C. ingeval van twijfel over de 
betekenis van een beding.  
 
In het typecontract CIB wordt in artikel I.1.Makelaarsopdracht de opdracht omschreven als 
“het zoeken naar een koper”. Pas later, onder artikel II (alg. voorwaarden), punt 2 (aard van 
de overeenkomst) wordt daarbij gesteld dat de makelaar onder andere kan “onderhandelen 
over de prijs en de verkoopsvoorwaarden”. 
 
Deze bepalingen geven de indruk dat het om een lastgeving zou kunnen gaan (maar 
onvoldoende duidelijk geformuleerd). Bovendien is artikel II.2. op zich strijdig met de 
artikelen 32.3. en 32.5., tweede zinsnede W.H.P.C. 
 
Aanbeveling nr. 1 
 
De volledige opdracht van de makelaar (met inbegrip van de opdracht of de bevoegdheid om 
de koop te sluiten in naam en voor rekening van de opdrachtgever) moet in één rubriek  van 
het makelaarscontract worden ondergebracht.  
 
De bepalingen in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de makelaar moeten 
in één clausule van de overeenkomst zijn vastgesteld. Hieruit moet duidelijk blijken of de 
vastgoedmakelaar de opdracht heeft om een overeenkomst te sluiten in naam en voor 
rekening van de cliënt. 
 
Zo wordt voor het Type-contract CIB aanbevolen om de Punten 1.1. en II.2. onder één rubriek 
onder te brengen, en te verduidelijken dat de bevoegdheid “te onderhandelen over de prijs en 
de verkoopsvoorwaarden valt binnen het kader van de afgesproken opdracht.” 
 
Wordt aan de makelaar de opdracht tot onderhandelen van de prijs gegeven, dan moet de 
(minimum-)vraagprijs duidelijk gespecificeerd worden. 
Heeft de makelaar de opdracht tot het onderhandelen over de verkoopsvoorwaarden, dan 
moet er op voorhand een modelcompromis worden overhandigd aan de opdrachtgever. 
 
 
2. Exclusiviteit: 
 
a. geldigheid en draagwijdte 
 
In de overeenkomsten tot verkoopbemiddeling komt vaak een exclusiviteitsclausule voor. Een 
dergelijke clausule verleent uitsluitend aan de in het contract aangeduide makelaar  het recht 
om de handelingen, voorwerp van het contract tot bemiddeling, (publiciteit, het laten, 
bezichtigen, het voeren van onderhandelingen) te stellen, en verbiedt de opdrachtgever om 
een overeenkomst tot bemiddeling te sluiten met een andere vastgoedmakelaar. Afhankelijk 
van de formulering van de clausule, verbiedt zij de opdrachtgever ook om zelf het goed aan 
een derde te verkopen.  
 
Dergelijke exclusiviteitsclausules worden bedongen teneinde de vruchten van alle 
handelingen die de vastgoedmakelaar gesteld heeft om een koper te vinden, ook effectief aan 
hem te doen toekomen11. 
                                                 
11 Vaak wordt een exclusieve opdracht ook onopzegbaar gemaakt, maar men mag niet beschouwen dat elke 
exclusieve opdracht meteen ook onopzegbaar is. Zie in die zin: W. GOOSSENS, o.c., 2003, nr. 1197; Y. 
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Gezien dit oogmerk, is de Commissie van mening dat de meeste van de onderzochte 
exclusiviteitsclausules tot gevolg hebben dat het de verkoper/opdrachtgever, gedurende de 
periode van de bemiddelingsopdracht, niet meer vrij staat om het goed zelf te verkopen12, of 
het door een derde te laten verkopen. Doet hij dit wel, dan zal de opdrachtgever volgens vele 
contracten die onderzocht zijn, een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de makelaar 
wegens de miskenning van de exclusiviteit (zie verder onder b.). De onderzochte contracten 
beschouwen de schending van de exclusiviteit als een contractuele fout van de opdrachtgever.  
 
Aanbeveling nr. 2 
 
Gezien de verregaande inperking van de bevoegdheid van de opdrachtgever, dienen 
exclusiviteitsclausules beperkt te zijn in  de tijd13.  
 
Wanneer de vastgoedmakelaar de bevoegdheid heeft de cliënt te vertegenwoordigen in het 
sluiten van de overeenkomst dient de exclusiviteit van de makelaarsopdracht beperkter te zijn 
in tijd dan bij een overeenkomst tot verkoopbemiddeling zonder vertegenwoordigings-
bevoegdheid. 
 
 
b. schadebedingen voor de niet-naleving van de exclusiviteit 
 
De Commissie stelt vast dat zowel het typecontract van de CIB, als een groot aantal 
individuele contracten, aan het niet naleven van de exclusiviteit het verschuldigd zijn van het 
volledige commissieloon verbinden.   
 
Typecontract CIB: 
 
“Indien de opdrachtgever tijdens de duurtijd van de opdracht een derde persoon belast met 
de verkoop of het onroerend goed zelf verkoopt, is het volledige ereloon verschuldigd.” 
(artikel II.4., derde lid). 
 
Voorbeelden 
 
“De eigenaar-verkoper gaat de verbintenis aan, het voornoemde goed noch rechtstreeks, 
noch met tussenkomst van een derde te verkopen, zonder de opdrachtnemer te verwittigen, 
deze laatste zal recht hebben op de gehele kommissie.” 
 
Deze bedingen komen neer op schadebedingen voor het geval van schending van de 
exclusiviteit. Schadebedingen worden hierna verder besproken.  
 

                                                                                                                                                         
MERCHIERS, “Verkoop door de eigenaar zelf bij (exclusieve) opdracht aan een vastgoedmakelaar (noot onder 
19 april 1994), T.B.B.R.  1995, (296), 301, nr. 11; F. NAVEZ, “Les clauses d’exclusivité et d’irrévocabilité: 
comparaison et nuances” (onder Rb. Luik 2 februari 1999), J.L.M.B. 1999, (1360), 1361. . 
12 In dezelfde zin: o.m. Luik, 20 februari 1996, J.L.M.B., 1997, 1127, noot F. NAVEZ, “La vente d’un bien par 
son propriétaire en violation de l’exclusivité accordée à l’agent immobilier”.  
Contra: o.m. Gent, 19 april 1994, T.B.B.R., 1995, 289 e.v., met noot Y. MERCHIERS. 
13 Er kan in dit verband eveneens verwezen worden naar artikel 12 van het Reglement van Plichtenleer van het 
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars: “Elke opdracht maakt het voorwerp uit van een geschreven 
overeenkomst van bepaalde duur.” 
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B. Ereloon - opeisbaarheid 
 
I. realisatie van de verkoop 
 
Voorbeeld: “Het ereloon is de makelaar ten definitieve titel verworven op het ogenblik van de 
ondertekening van een geldige onderhandse verkoopovereenkomst of indien door een 
kandidaat-koper een geldig bod wordt uitgebracht  binnen de voorwaarden van deze 
opdracht. » 
 
Bij de realisatie van de verkoop heeft de vastgoedmakelaar zijn opdracht vervuld en heeft hij 
dus recht op het overeengekomen loon of de overeengekomen commissie. Het is aan de 
vastgoedmakelaar om aan te tonen dat er een ernstig bod van een kandidaat-koper is.  
 
De Commissie is van oordeel dat minstens een geldig schriftelijk bod, of een bod per 
duurzame drager die dezelfde bewijswaarde heeft, moet worden voorgelegd door de 
vastgoedmakelaar.  De Commissie stelt vast dat de vereiste van een schriftelijk bod ook reeds 
naar voor komt in het typecontract CIB. 
 
Aanbeveling nr. 3 
 
Wanneer de makelaarsopdracht bepaalt dat de opdracht is vervuld indien een wederpartij een 
geldig bod heeft uitgebracht, dient te zijn bepaald dat dit bod is gedaan in een geschrift of op 
een andere manier die aan de cliënt een vast bewijs levert van het bod dat uitgaat van deze 
wederpartij. 
 
 
II. Gelijkstelling met de realisatie van de verkoop 
 
1. Bedingen in de onderzochte contracten voorzien in een “gelijkstelling met de realisatie 
van de verkoop” in geval kandidaat-kopers die door tussenkomst van de vastgoedmakelaar 
zijn aangebracht, zich vervolgens rechtstreeks tot de opdrachtgever wenden.  
 
De Commissie stelt vast dat het begrip “met tussenkomst van de vastgoedmakelaar” zeer ruim 
geformuleerd wordt in die clausules. 
 
Voorbeeld: Typecontract CIB (artikel II.3., eerste lid): 
 
“Iedere verkoop van het onroerend goed aan een persoon aan wie de makelaar enige 
informatie of welkdanige toelichting over het onroerend goed heeft verschaft tijdens de duur 
van onderhavige overeenkomst, staat gelijk met de realisatie van de verkoop door de 
makelaar, waardoor hij bijgevolg het recht verwerft op het hiervoor bedongen ereloon.” 
 
Een dergelijke formulering strekt ertoe aan de vastgoedmakelaar eenzijdig het recht te 
verlenen om te beslissen of de realisatie van zijn verkoopbemiddelingsopdracht  vervuld is. De 
Commissie is van oordeel dat dit in strijd is met artikel 32.5., eerste zinsnede, W.H.P.C. 
 
Aanbeveling nr. 4 
 
. 
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Wanneer de makelaarsovereenkomst bepaalt dat met de vervulling van de opdracht 
gelijkstaat de overeenkomst die wordt gesloten met een wederpartij waaraan de makelaar 
informatie heeft verschaft, dient te worden gepreciseerd dat de makelaar het bewijs levert dat 
precieze informatie aan deze wederpartij werd verschaft. 
 
2. De clausules inzake gelijkstelling met de realisatie van de verkoop voorzien doorgaans in 
een bijkomende termijn, na de overeengekomen duur van bemiddeling, waarbij de makelaar 
aan de opdrachtgever de namen meedeelt van de personen aan wie hij inlichtingen heeft 
verschaft. 
 
Voorbeeld: Typecontract CIB (artikel II.3, tweede lid) 
 
“Binnen de dertig dagen na het verstrijken van onderhavige overeenkomst kan de makelaar 
aan de opdrachtgever per aangetekende brief de namen meedelen van de kandidaat-kopers 
aan wie hij dergelijke inlichtingen heeft verschaft. Indien het goed aan één van die kandidaten 
mocht verkocht worden, zal de opdrachtgever aan de makelaar het hiervoor bepaalde 
commissieloon betalen.” 
  
De Commissie is van oordeel dat een termijn van één maand voor het meedelen van de namen 
van de personen aan wie de makelaar precieze informatie heeft verschaft vóór het einde van 
de overeenkomst, onredelijk lang is. Een termijn van 7 werkdagen lijkt de Commissie in dit 
opzicht redelijk. 
 
De Commissie is zich anderzijds ook bewust van de omstandigheid dat het rechtmatig 
verschuldigd zijn van een vergoeding aan de makelaar voor door hem aangebrachte 
kandidaten kan ontweken worden door het beroep op personen die in een zodanige 
verhouding met de kandidaat-koper staan dat het aannemelijk wordt dat zij in opdracht van 
deze laatste werken. 
 
Aanbeveling nr. 5 
 
Wanneer de overeenkomst bepaalt dat de makelaar recht heeft op een vergoeding in verband 
met overeenkomsten die door de cliënt worden gesloten na de beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst, op voorwaarde dat de makelaar aan de wederpartij tijdens de 
makelaarsovereenkomst precieze informatie heeft verschaft, dient de makelaarsovereenkomst 
te bepalen dat de makelaar binnen de zeven werkdagen na de beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst aan de cliënt een lijst heeft verstuurd van de personen aan wie hij 
precieze informatie heeft verschaft.  
 
De vergoeding is alleen verschuldigd wanneer de cliënt de overeenkomst sluit met één van 
deze personen of met personen die met deze personen in zodanige verhouding staan dat het 
redelijkerwijze valt aan te nemen dat zij, ten gevolge van die verhouding, over de verschafte 
informatie beschikten. 
 
C. Duur 
 
Zoals ook door het reglement van plichtenleer wordt voorgeschreven, dient iedere opdracht 
tot verkoopbemiddeling het voorwerp uit te maken van een overeenkomst van bepaalde 
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duur14. Vooral voor wat de exclusieve verkoopbemiddeling betreft, dienen de bepalingen 
inzake de duur strikt beperkt te zijn in ruimte en tijd, gezien de verregaande consequenties 
voor de opdrachtgever. 
 
Wat de bedingen tot stilzwijgende verlenging betreft, is de Commissie tot de volgende 
bevindingen gekomen: 
 
 
1. Bedingen tot stilzwijgende verlenging bij een exclusieve  opdracht tot 
verkoopbemiddeling kunnen onder omstandigheden strijdig bevonden worden met artikel 31, 
§ 1, W.H.P.C15. 
 
Bijvoorbeeld:  
 
« Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van twaalf maanden. Telkenmale 
stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging uitsluitend per 
aangetekend schrijven aan de makelaar betekend 30 dagen voor het verstrijken van de 
lopende periode. » 
 
2. De Commissie is van oordeel dat de stilzwijgende verlenging met eenzelfde duur van 
overeenkomsten tot verkoopbemiddeling met een initieel lange duurtijd (bv. 1 jaar of meer), 
gelet op de aard van deze overeenkomsten, onredelijk kan zijn. 
 
De concrete omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de vaststelling dat het betrokken onroerend 
goed zich er niet toe leent om vlug verkocht te raken, spelen bij het beoordelen van dit 
redelijk karakter een belangrijke  rol. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
« Deze  overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, telkenmale 
stilzwijgend verlengd met éénzelfde periode, behoudens opzegging uitsluitend per 
aangetekend schrijven aan de makelaar betekend 1 maand voor het verstrijken van de 
periode. » 
 
 
Aanbeveling nr. 6 
 
Bedingen tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde duur van overeenkomsten tot 
verkoopbemiddeling met een initieel lange duurtijd (bijvoorbeeld 1 jaar) dienen zoveel 
mogelijk te worden beperkt, behoudens indien de concrete omstandigheden dit 
rechtvaardigen. 
 
Het is aangewezen om, bij bedingen tot stilzwijgende verlenging bij een exclusieve opdracht 
tot verkoopbemiddeling, de initiële overeenkomst van bepaalde duur voor een onbepaalde 
duur te verlengen, met de vermelding van een redelijke opzegtermijn. 
 

                                                 
14 Artikel 12 van het Reglement van Plichtenleer, l.c. p. 4, voetnoot 8. 
15 In dezelfde zin Gent, 19 april 1994, T.B.B.R., 1995, 289 met noot Y. Merchiers, en R.W., 1996-97, 392. 
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3. Bedingen waarbij de opdrachtgever zijn wil om het contract niet te verlengen drie 
maanden (of meer) voor het verstrijken van de bepaalde duur moet mededelen, zijn strijdig 
met artikel 32.17., tweede zinsdeel, van de W.H.P.C. 
 
 
Bijvoorbeeld: 
 
«  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden vanaf heden. 
Deze overeenkomst wordt op het einde van de looptijd beëindigd mits opzeg per aangetekend 
schrijven en eerbiediging van een opzegtermijn van drie maanden, bij ontstentenis waarvan 
zij automatisch voor drie maanden wordt verlengd… » 
 
Aanbeveling nr. 7 
 
Opdat van een werkelijke instemming van de opdrachtgever met de verlenging sprake zou 
zijn, dient de kennisgeving van zijn wil tot niet-verlenging op een redelijke datum vóór het 
einde van de bepaalde duur plaats te hebben. Een uiterste datum van kennisgeving van 3 
maanden of meer vóór het verstrijken van de bepaalde duur is in elk geval onredelijk. 
 
 
D. Beëindiging door de opdrachtgever, schadevergoeding en schadebedingen 
 
a. Kwalificatie als schadebeding 
 
1. De onderzochte contracten bevatten steeds schadebedingen. Met een schadebeding verbindt 
een persoon (i.c. de opdrachtgever) zich voor het geval van niet-uitvoering van de 
overeenkomst tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden 
geleden (i.c. door de makelaar) ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst (art. 
1226 B.W.16).  
 
De contractuele wanprestaties waarvoor de opdrachtgever, krachtens de bedingen uit de 
onderzochte contracten, tot een forfaitaire schadevergoeding is gehouden, houden vooral 
verband met het zelf verkopen van het goed of het belasten van een andere makelaar met de 
verkoopbemiddeling in strijd met een exclusiviteitsclausule, ofwel het weigeren om een 
kandidaat-koper aan de afgesproken prijs te aanvaarden.  
 
Zoals reeds hoger besproken, is de Commissie van oordeel dat bedingen die een vergoeding 
(in veel gevallen het gehele commissieloon) opleggen bij het doorbreken van de exclusiviteit 
door de opdrachtgever, niet als opzegbedingen, maar als schadebedingen dienen te worden 
gekwalificeerd omdat de miskenning door de opdrachtgever van een bedongen exclusiviteit 
als een wanprestatie moet gekwalificeerd worden. 
 
Voorbeeld : Typecontract CIB (art. II.4, eerste en laatste lid) 
 
“Indien de opdrachtgever tijdens de betrokken periode vroegtijdig een einde maakt aan de 
bemiddelingsopdracht of handelt in strijd met huidige overeenkomst, zal een vergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan de helft van het overeengekomen ereloon, voor zover binnen het 
                                                 
16 “Een strafbeding is een beding waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de 
overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten 
gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.” 
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jaar het onroerend goed niet weer te koop wordt aangeboden, zoniet is het volledige 
verschuldigd.  
 
Indien de opdrachtgever tijdens de duurtijd van de opdracht een derde persoon belast met de 
verkoop of het onroerend zelf verkoopt, is het volledige ereloon verschuldigd.” 
 
De artikelen 32.15 en 32.21 W.H.P.C. laten een toetsing mogelijk van deze clausules (zie 
verder).  
 
2. In het licht van de toetsing aan de W.H.P.C. hanteert men in principe het onderscheid 
tussen de schadebedingen en de opzegbedingen met opzegvergoeding. De artikelen 32.15 en 
32.21 W.H.P.C. betreffen immers enkel de schadebedingen en, in de regel, niet de 
opzegbedingen met opzegvergoeding.  
 
Van een opzegbeding kan enkel sprake zijn wanneer een beding aan één of aan alle partijen 
de bevoegdheid verleent om de overeenkomst voor de toekomst op eenzijdige beslissing te 
beëindigen zonder dat in de regel enige motivering vereist is (ad nutum). De uitwerking van 
deze opzegbevoegdheid wordt contractueel vaak onderworpen aan de betaling van een 
opzegvergoeding door de initiatiefnemer. De bedongen opzegvergoeding moet een redelijke 
vergoeding vormen voor het nadeel geleden door het uitoefenen van het beëindigingsrecht 
door de tegenpartij.  
Dergelijke opzegvergoeding of “verbrekingsvergoeding” moet, volgens een vaste 
cassatierechtspraak, evenwel worden onderscheiden van de schadebedingen vermits het niet 
gaat om de vergoeding van de schade die zou voortvloeien uit een wanprestatie17. Het 
opzegbeding verleent net het recht aan een contractspartij om een einde te maken aan het 
contract. Hij maakt zich hierbij niet schuldig aan een wanprestatie.  
 
De toetsing aan de artikelen 32.15 en 32.21 W.H.P.C. lijkt dus niet mogelijk voor bedongen 
opzegvergoedingen. Is de opzegbevoegdheid in een makelaarscontract aan de opdrachtgever 
gegeven, valt dat beding evenmin onder de artikelen 32.9 of 32.25 W.H.P.C. 
 
Dergelijke opzegbedingen kunnen in strijd zijn met artikel 31, § 1, W.H.P.C. Een toepassing 
van artikel 31, § 1, W.H.P.C., samen gelezen met artikel 32.24., kan tot gevolg hebben dat 
ook opzegbedingen met een opzegvergoeding wederkerig en gelijkwaardig dienen te zijn, en 
dus niet enkel in geval van opzeg door de opdrachtgever mogen bedongen worden. 
 
3. De Commissie stelt evenwel vast dat geen van de onderzochte contracten op een 
duidelijke wijze een dergelijke opzegmogelijkheid mits betaling van een opzegvergoeding 
verleent aan de opdrachtgevers.  
 
Integendeel, aangezien de makelaarscontracten van bepaalde duur zijn en bovendien 
doorgaans een exclusiviteit aan de makelaar verlenen, wordt de voortijdige beëindiging of 
"verbreking" van het contract door de opdrachtgever in de bedingen behandeld als een 
wanprestatie of een contractuele fout van de opdrachtgever (net als de schending van de 
exclusiviteit als  een wanprestatie wordt beschouwd). Bij voortijdige beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst wordt dan ook ten laste van de opdrachtgever een forfaitaire 
schadevergoeding gelegd als vergoeding van de schade van de makelaar.  
                                                 
17 Cass. 6 december 1996, A.C. 1996, 1169; Cass. 22 oktober 1999, A.C . 1999, 1318 en R.C.J.B . 2001, 103, noot 
I. MOREAU-MARGREVE; Cass. 30 maart 2001, Pas.  2001, 560, met concl. Adv.-Gen. Bresseleers; Cass. 6 
september 2002, RABG. 2003, 637.   
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Voorbeelden: 
 
“Indien de eigenaar-verkoper echter huidige overeenkomst zou verbreken voor het einde van 
de bedongen termijn, om welke reden dan ook, zal hij aan de makelaar een forfaitaire 
schadevergoeding uitkeren, een bedrag gelijk aan het commissieloon.” 
 
"Het ereloon is ook verschuldigd wanneer de verkoper de duur van deze overeenkomst niet 
respecteert." 
 
"Ingeval van verbreking van huidige opdracht zal de opdrachtgever aan de vastgoedmakelaar 
een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan het voorziene ereloon over de gevraagde 
koopprijs".  
 
Typecontract CIB (artikel II.4.) 
 
“Indien de opdrachtgever tijdens de betrokken periode vroegtijdig een einde stelt aan de 
verkoopopdracht of handelt in strijd met huidige overeenkomst, zal een vergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan de helft van het overeengekomen commissieloon, voor zover 
binnen het jaar het onroerend goed niet weer te koop wordt aangeboden, zoniet is het 
volledige commissieloon verschuldigd.” 
 
De Commissie is van oordeel dat dergelijke bedingen schadebedingen uitmaken en dat zij 
derhalve kunnen onderworpen worden aan de toets van de artikelen 32.15 en 32.21 W.H.P.C.  
 
4. De Commissie stelt tenslotte vast dat sommige bedingen onduidelijk en vaag zijn 
geformuleerd voor verschillende hypothesen tegelijk, zodat het zeer moeilijk is te achterhalen 
of aan de opdrachtgever nu een bevoegdheid tot opzeggen wordt verleend of niet. Het is dan 
uiterst moeilijk om uit te maken of de forfaitair bedongen "vergoeding" nu bedoeld is als 
schadevergoeding voor gevallen van wanprestatie door de opdrachtgever (een schadebeding), 
dan wel als vergoeding voor de makelaar wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van een 
verleende opzeggingsbevoegdheid (een opzegbeding).  
 
Voorbeeld 
 
“Indien de opdrachtgever tijdens de betrokken periode het onroerend goed zelf verkoopt, een 
derde persoon belast met de verkoop of een einde wenst te stellen aan de verkoopsopdracht, 
zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het hieronder overeengekomen commissieloon 
en indien de makelaar een einde stelt aan de overeenkomst zonder wettige reden, zal hij de 
opdrachtgever een vergoeding betalen van 250 euro”. 
 
De Commissie is van oordeel dat dergelijke onduidelijke bedingen in het voordeel van de 
opdrachtgever moeten worden geïnterpreteerd (art. 31, §4 W.H.P.C.), en dat zij als een 
schadebeding kunnen getoetst worden aan de artikelen 32.15 en 32.21 W.H.P.C.  
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b. Toetsing van overdreven schadebedingen 
 
1. De geciteerde schadebedingen uit de onderzochte contracten stellen meestal dat het 
volledige commissieloon van de makelaar verschuldigd zal zijn door de opdrachtgever ten titel 
van forfaitaire vergoeding van de schade van de makelaar.  
Enkel het typecontract CIB (artikel II.4.) beperkt de schadevergoeding tot de helft van het 
overeengekomen commissieloon, doch voor zover binnen het jaar het onroerend goed niet 
weer te koop wordt aangeboden, zoniet is het volledige commissieloon verschuldigd. 
 
2. Krachtens art. 32.21 W.H.P.C. is een beding onrechtmatig als het in geval van niet-
uitvoering een schadevergoedingsbedrag vaststelt dat duidelijk niet evenredig is aan het 
nadeel dat door de verkoper kan worden geleden.  
 
De bedongen schadevergoeding moet dus in een redelijke verhouding staan tot de potentiële 
schade die de makelaar bij het sluiten van de overeenkomst in aanmerking kan nemen voor 
het geval de exclusiviteit of de duurtijd van de overeenkomst niet zou gerespecteerd worden.  
 
Bij het aangaan van de overeenkomst kan de makelaar evenwel niet met zekerheid weten of 
hij een kandidaat zal vinden en de koop zal sluiten. De makelaar kan dus niet stellen dat hij 
zijn recht op zijn commissieloon verliest, hij verliest slechts een kans op het verwerven van 
zijn ereloon.  
 
Natuurlijk komt het verlies van een kans ook in aanmerking voor schadevergoeding, want het 
is ook een verlies "d'une valeur économique en soi"18. Maar bij het verlies van een kans komt 
niet in aanmerking voor vergoeding het derven van het geheel verhoopte commissieloon, 
maar alleen het verlies van de kans op realisatie van de koop en van de kans op het bekomen 
van het commissieloon19.  
 
De Commissie is dan ook van oordeel dat het schadevergoedingsbedrag door een makelaar 
bedongen in geval van miskenning door de opdrachtgever van de exclusiviteit of van de 
duurtijd van de overeenkomst, duidelijk niet evenredig is aan het nadeel dat door de makelaar 
kan worden geleden indien het begroot is op het volledige commissieloon, omdat dit nadeel in 
beginsel het verlies van een kans is, en niet het verlies van de zekerheid van de uitvoering van 
de overeenkomst.  
 
De geciteerde schadebedingen uit de onderzochte contracten die stellen dat het volledige 
commissieloon van de makelaar verschuldigd zal zijn door de opdrachtgever ten titel van 
forfaitaire vergoeding van de schade van de makelaar, zijn dan ook in principe onrechtmatig 
in de zin van art. 32.21 W.H.P.C. 
 
Het beding uit het typecontract CIB (artikel II.4.) dat de forfaitaire schadevergoeding beperkt 
tot de helft van het overeengekomen commissieloon (voor zover binnen het jaar het onroerend 
goed niet weer te koop wordt aangeboden, zoniet is het volledige commissieloon 
verschuldigd), kan bij de beoordeling van het verlies van een kans door een rechter in strijd 
worden bevonden met art. 32.21. of met art. 31, § 1 W.H.P.C. 
 

                                                 
18 N. VERHEYDEN-JEANMART  en I. DURANT , "Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d'un 
dommage contractuel", in G. Viney et M. Fontaine (ed.), Les sanctions de l'inexécution des obligations 
contractuelles, Brussel, Bruylant, 2001, (307), nr. 53.   
19 Zie: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, p. 272.  
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3. Krachtens art. 32.15 W.H.P.C. is een beding onrechtmatig als het ertoe strekt een bedrag 
vast te leggen van de vergoeding verschuldigd door de consument die zijn verplichtingen niet 
nakomt, zonder in een gelijkwaardige vergoeding te voorzien ten laste van de verkoper die in 
gebreke blijft.  
 
De meeste onderzochte contracten bevatten geen gelijkwaardige vergoeding ten laste van de 
makelaar.  
 
Enkel het typecontract CIB bepaalt (art. II.4):  
 
"Wanneer huidige overeenkomst wegens wanprestatie ten nadele van de makelaar wordt 
ontbonden, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding van zijn bewezen schade, die 
maximaal gelijk kan zijn aan het overeengekomen ereloon. " 
 
De Commissie is van oordeel dat ook dit laatste beding geen gelijkwaardige vergoeding 
stipuleert, nu de opdrachtgever enkel recht heeft op de vergoeding van zijn bewezen schade, 
terwijl het schadebeding in het voordeel van de makelaar het bewijs van schade overbodig 
maakt.  
 
 
Aanbeveling nr. 8 
 
Bedingen die een forfaitaire schadevergoeding vastleggen bij het miskennen van de 
exclusiviteit doordat de opdrachtgever het onroerend goed, voorwerp van de 
bemiddelingsopdracht, zelf verkoopt, of doordat een andere makelaar (in strijd met de 
bedongen exclusiviteit) belast wordt met de verkoopbemiddeling, alsook de bedingen die een 
forfaitaire schadevergoeding vastleggen indien de kandidaat-koper weigert een kandidaat-
koper te aanvaarden aan de afgesproken prijs, dienen beschouwd te worden als 
schadebedingen. 
 
Van een opzegbeding kan enkel sprake zijn wanneer een beding aan één of aan alle partijen 
de bevoegdheid toekent om, mits de betaling van een opzegvergoeding, de overeenkomst voor 
de toekomst op eenzijdige beslissing te beëindigen zonder dat enige motivering vereist is (ad 
nutum). 
 
Opzegbedingen dienen duidelijk te worden onderscheiden van schadebedingen, en dienen in 
een afzonderlijke clausule van de makelaarsovereenkomst te worden opgenomen. 
 
Aanbeveling nr. 9 
 
De geoorloofdheid van schadebedingen dient steeds te worden nagegaan in het licht van de 
artikelen 32.21. en 32.15. W.H.P.C. 
 
Schadebedingen die een schadevergoedingsbedrag vastleggen dat begroot is op het volledige 
commissieloon, zijn duidelijk niet evenredig aan het nadeel dat door de makelaar kan worden 
geleden, omdat dit nadeel in beginsel het verlies van een kans is en niet het verlies van de 
zekerheid van de uitvoering van de overeenkomst.. 
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De in de overeenkomst opgenomen schadebedingen dienen eveneens wederkerig en 
gelijkwaardig te zijn. De vereiste wederkerigheid brengt met zich mee dat tegenover een 
schadebeding dat een bedrag vastlegt bij niet-nakoming door de consument van zijn 
verplichtingen, er altijd een schadebeding dient opgenomen te worden dat een bedrag vastlegt 
bij niet-nakoming van een verplichting van de makelaar die hieraan beantwoordt.  
 
De vereiste van gelijkwaardigheid brengt met zich mee dat het bedongen bedrag van dezelfde 
orde moet zijn, en dat niet aan één partij het bewijs van schade wordt opgelegd, terwijl een 
schadebeding ten voordele van de andere partij dit bewijs van schade niet oplegt. 
 
Aanbeveling nr. 10 
 
Bepalingen die opzegbedingen en schadebedingen  vermengen kunnen getoetst worden aan 
het voorschrift van artikel 31, § 4 W.H.P.C., en dienen bij onduidelijkheid in het voordeel van 
de opdrachtgever te worden geïnterpreteerd. Dit brengt met zich mee dat ook opzegbedingen 
in dat geval aan de artikelen 32.15. en 32.21. W.H.P.C. kunnen worden getoetst. 
 
 
E. Bevoegdheidsbedingen 
 
Het kantoor van de vastgoedmakelaar kan beschouwd worden als plaats van uitvoering van de 
overeenkomst, zodat er weinig op de klassiek gebruikte bevoegdheidsbedingen kan 
aangemerkt worden.  
 
F. Verzakingsbedingen 
 
De Commissie herinnert eraan, dat ingeval van verkoop buiten de onderneming van de 
verkoper (Hoofdstuk VI, Afdeling 11 van de W.H.P.C.), de  in artikel 88, tweede lid, zesde 
streepje voorgeschreven bedingen in vet gedrukte letters en in een kader los van de tekst op de 
voorzijde van de eerste bladzijde van het contract moeten vermeld staan, op straffe van 
nietigheid van de overeenkomst. 
 
De Commissie stelt vast dat dit door de wet voorgeschreven verzakingsbeding in het 
typecontract CIB op pagina 2 figureert, maar  dat de plaatsing  van dit verzakingsbeding 
tussen de andere bedingen tot gevolg heeft dat het beding niet voldoende opvalt, wat niet 
strookt met het bepaalde uit artikel 88, tweede lid, zesde streepje. Art. 88 legt immers op om 
het verzakingsbeding "in een kader en los van de tekst op de voorzijde van de eerste 
bladzijde" te vermelden.  
 
 
Aanbeveling nr. 11 
 
De Commissie beveelt aan dat er een correcte uitvoering van artikel 88, tweede lid, zesde 
streepje, van de W.H.P.C. zou worden gemaakt. 
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III. Aanbevelingen 
 
 
 
Aanbeveling nr. 1 
 
De volledige opdracht van de makelaar (met inbegrip van de opdracht of de bevoegdheid om 
de koop te sluiten in naam en voor rekening van de opdrachtgever) moeten in één rubriek  van 
het makelaarscontract worden ondergebracht.  
 
De bepalingen in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de makelaar moeten 
in één clausule van de overeenkomst zijn vastgesteld. Hieruit moet duidelijk blijken of de 
vastgoedmakelaar de opdracht heeft om een overeenkomst te sluiten in naam en voor 
rekening van de cliënt. 
 
Zo wordt voor het Type-contract CIB aanbevolen om de Punten 1.1. en II.2. onder één rubriek 
onder te brengen, en te verduidelijken dat de bevoegdheid “te onderhandelen over de prijs en 
de verkoopsvoorwaarden valt binnen het kader van de afgesproken opdracht. 
 
Wordt aan de makelaar de opdracht tot onderhandelen van de prijs gegeven, dan moet de 
(minimum-)vraagprijs duidelijk gespecificeerd worden. 
Heeft de makelaar de opdracht tot het onderhandelen over de verkoopsvoorwaarden, dan 
moet er op voorhand een modelcompromis worden overhandigd aan de opdrachtgever. 
 
Aanbeveling nr. 2 
 
Gezien de verregaande inperking van de bevoegdheid van de opdrachtgever, dienen 
exclusiviteitsclausules beperkt te zijn in  de tijd. 
 
Wanneer de vastgoedmakelaar de bevoegdheid heeft de cliënt te vertegenwoordigen in het 
sluiten van de overeenkomst dient de exclusiviteit van de makelaarsopdracht beperkter te zijn 
in tijd dan bij een overeenkomst tot verkoopbemiddeling zonder 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
 
Aanbeveling nr. 3 
 
Wanneer de makelaarsopdracht bepaalt dat de opdracht is vervuld indien een wederpartij een 
geldig bod heeft uitgebracht, dient te zijn bepaald dat dit bod is gedaan in een geschrift of op 
een andere manier die aan de cliënt een vast bewijs levert van het bod dat uitgaat van deze 
wederpartij. 
 
Aanbeveling nr. 4 
 
Wanneer de makelaarsovereenkomst bepaalt dat met de vervulling van de opdracht 
gelijkstaat de overeenkomst die wordt gesloten met een wederpartij waaraan de makelaar 
informatie heeft verschaft, dient te worden gepreciseerd dat de makelaar het bewijs levert dat 
precieze informatie aan deze wederpartij werd verschaft. 
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Aanbeveling nr. 5 
 
Wanneer de overeenkomst bepaalt dat de makelaar recht heeft op een vergoeding in verband 
met overeenkomsten die door de cliënt worden gesloten na de beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst, op voorwaarde dat de makelaar aan de wederpartij tijdens de 
makelaarsovereenkomst precieze informatie heeft verschaft, dient de makelaarsovereenkomst 
te bepalen dat de makelaar binnen de zeven werkdagen na de beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst aan de cliënt een lijst heeft verstuurd van de personen aan wie hij 
precieze informatie heeft verschaft.  
 
De vergoeding is alleen verschuldigd wanneer de cliënt de overeenkomst sluit met één van 
deze personen of met personen die met deze personen in zodanige verhouding staan dat het 
redelijkerwijze valt aan te nemen dat zij, ten gevolge van die verhouding, over de verschafte 
informatie beschikten. 
 
 
Aanbeveling nr. 6 
 
Bedingen tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde duur van overeenkomsten tot 
verkoopbemiddeling met een initieel lange duurtijd (bijvoorbeeld 1 jaar) dienen zoveel 
mogelijk te worden beperkt, behoudens indien de concrete omstandigheden dit 
rechtvaardigen. 
 
Het is aangewezen om, bij bedingen tot stilzwijgende verlenging bij een exclusieve opdracht 
tot verkoopbemiddeling, de initiële overeenkomst van bepaalde duur voor een onbepaalde 
duur te verlengen, met de vermelding van een redelijke opzegtermijn. 
 
 
Aanbeveling nr. 7 
 
Opdat van een werkelijke instemming van de opdrachtgever met de verlenging sprake zou 
zijn, dient de kennisgeving van zijn wil tot niet-verlenging op een redelijke datum vóór het 
einde van de bepaalde duur plaats te hebben. Een uiterste datum van kennisgeving van 3 
maanden of meer vóór het verstrijken van de bepaalde duur is in elk geval onredelijk. 
 
 
Aanbeveling nr. 8 
 
Bedingen die een forfaitaire schadevergoeding vastleggen bij het miskennen van de 
exclusiviteit doordat de opdrachtgever het onroerend goed, voorwerp van de 
bemiddelingsopdracht, zelf verkoopt, of doordat een andere makelaar (in strijd met de 
bedongen exclusiviteit) belast wordt met de verkoopbemiddeling, alsook de bedingen die een 
forfaitaire schadevergoeding vastleggen indien de kandidaat-koper weigert een kandidaat-
koper te aanvaarden aan de afgesproken prijs, dienen beschouwd te worden als 
schadebedingen. 
 
Van een opzegbeding kan enkel sprake zijn wanneer een beding aan één of aan alle partijen 
de bevoegdheid toekent om, mits de betaling van een opzegvergoeding, de overeenkomst voor 
de toekomst op eenzijdige beslissing te beëindigen zonder dat enige motivering vereist is (ad 
nutum). 
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Opzegbedingen dienen duidelijk te worden onderscheiden van schadebedingen, en dienen in 
een afzonderlijke clausule van de makelaarsovereenkomst te worden opgenomen. 
 
Aanbeveling nr. 9 
 
De geoorloofdheid van schadebedingen dient steeds te worden nagegaan in het licht van de 
artikelen 32.21. en 32.15. W.H.P.C. 
 
Schadebedingen die een schadevergoedingsbedrag vastleggen dat begroot is op het volledige 
commissieloon, zijn duidelijk niet evenredig aan het nadeel dat door de makelaar kan worden 
geleden, omdat dit nadeel in beginsel het verlies van een kans is, en niet het verlies van de 
zekerheid van de uitvoering van de overeenkomst. 
 
De in de overeenkomst opgenomen schadebedingen dienen eveneens wederkerig en 
gelijkwaardig te zijn. De vereiste wederkerigheid brengt met zich mee dat tegenover een 
schadebeding dat een bedrag vastlegt bij niet-nakoming door de consument van zijn 
verplichtingen, er altijd een schadebeding dient opgenomen te worden dat een bedrag vastlegt 
bij niet-nakoming van een verplichting van de makelaar die hieraan beantwoordt.  
 
De vereiste van gelijkwaardigheid brengt met zich mee dat het bedongen bedrag van dezelfde 
orde moet zijn, en dat niet aan één partij het bewijs van schade wordt opgelegd, terwijl een 
schadebeding ten voordele van de andere partij dit bewijs van schade niet oplegt. 
 
Aanbeveling nr. 10 
 
Bepalingen die opzegbedingen en schadebedingen vermengen kunnen getoetst worden aan  
het voorschrift van artikel 31, § 4 W.H.P.C., en dienen bij onduidelijkheid in het voordeel van 
de opdrachtgever te worden geïnterpreteerd. Dit brengt met zich mee dat ook opzegbedingen 
in dat geval aan de artikelen 32.15. en 32.21. W.H.P.C. kunnen worden getoetst. 
 
Aanbeveling nr. 11 
 
De Commissie beveelt aan dat er een correcte uitvoering van artikel 88, tweede lid, zesde 
streepje, van de W.H.P.C. zou worden gemaakt. 
 
 
 
 

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


