
C.O.B. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN 
 
 
 
 
ADVIES OP EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET 

TYPECONTRACT VOOR HUWELIJKSBEMIDDELING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussel, 25 juni 2004 
 
 
 
 
 



 2

Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het typecontract voor 
huwelijksbemiddeling 

 
 
 
Bij toepassing van artikel 34, tweede lid, 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.), is de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen bij brief van 30 maart 2004 door 
de Minister van Consumentenzaken, Mevrouw Freya Van den Bossche, om advies gevraagd 
over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het typecontract voor 
huwelijksbemiddeling. Een termijn van drie maanden werd opgelegd voor het uitbrengen van 
dit advies. 
 
Na onderzoek van het koninklijk besluit en van het aangehecht typecontract is de Commissie 
tot de hiernavolgende bevindingen gekomen: 
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A. Algemene opmerkingen van de Commissie 
 
a) De bedingen van het typecontract vormen voor het grootste deel een weergave van de 
verplichte voorschriften in de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van 
huwelijksbureaus te regelen en te controleren, gewijzigd bij de wet van 11 april 19991. Deze 
wet bevat een aantal maatregelen ter bescherming van de consument, zoals onder meer de 
verplichting een geschreven contract op te maken met een aantal verplichte clausules, een 
bedenktijd van zeven werkdagen gedurende dewelke geen voorschot mag worden aanvaard, 
een duur van drie, zes, negen of twaalf maanden, een verbod tot stilzwijgende verlenging, een 
verplichting tot geëchelonneerde betaling, een verbod tot betaling per wisselbrief, enz. … 
 
Enkele leden van de Commissie stellen zich in het algemeen vragen omtrent de noodzaak van 
een typecontract op basis van artikel 34 van de W.H.P.C., en vragen zich af waarom men zich 
niet beperkt heeft tot het verbieden van bepaalde bedingen. 
De Commissie is van oordeel dat het beroep op een typecontract een ultieme oplossing is, 
aangezien dit een inbreuk op de contractsvrijheid inhoudt. De opportuniteit van een 
typecontract voor wat de betrokken sector van ondernemingen voor huwelijksbemiddeling 
betreft wordt nochtans niet in vraag gesteld, te meer daar de sector zelf vragende partij zou 
zijn. 
 
b) Het typecontract, dat aangehecht is aan het ontwerp van koninklijk besluit, is in overleg 
met de Gemeenschappen, de Verbruikersunie Test-Aankoop, en de Federale Overheidsdienst 
Economie uitgewerkt. De Gemeenschappen wilden aanvankelijk een soort “label” creëren, 
alsook een geschillenreglement waarvan het artikel 12 van het typecontract getuigt, maar voor 
het ogenblik werd nog geen ontwerpdecreet opgesteld door één van de Gemeenschappen met 
het oog op een bemiddelingsprocedure in geval van geschil. 
 
De Commissie is van oordeel dat een verwijzing naar een bemiddelingsprocedure, zonder dat 
deze uitgewerkt is met de nodige waarborgen op een onafhankelijk en objectief verhaal, 
problemen kan stellen.  
 
B. Opmerkingen van de Commissie op het ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
I. Algemene opmerking 
 
De Commissie stelt vast dat het voorgestelde typecontract zeer strikt opgesteld is. Bevinden 
zich bijkomende bedingen in het contract, dan dienen deze krachtens artikel 2 van het ontwerp 
op het einde van het contract ingevoegd zijn. In hoofde van de auteurs van het koninklijk 
besluit heeft deze rigiditeit tot doel om zowel de vergelijking, door de consument, tussen het 
voorgestelde contract en de wetgeving mogelijk te maken, als de registratietaak van de 
ondernemingen voor huwelijksbemiddeling door de Federale Overheidsdienst Economie, te 
vergemakkelijken. De Commissie suggereert niettemin dat het mogelijk zou moeten zijn, de 
bijkomende bedingen in het corpus zelf van het contract, op het einde van een artikel of tussen 
twee voorgeschreven artikelen in te laten voegen, en ze in dat geval duidelijk te laten 
onderscheiden van de bedingen van het typecontract. 
 

                                                 
1 Wordt hierna de “wet huwelijksbureaus” genoemd. 
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II. Artikelsgewijze onderzoek 
 
Artikel 1. Voorwerp 
 
Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit definieert het toepassingsgebied: het besluit 
is van toepassing op de overeenkomsten van huwelijksbemiddeling bedoeld in artikel 1 van de 
wet huwelijksbureaus. Artikel 1 van deze wet definieert de activiteit van 
huwelijksbemiddeling als “elke activiteit waarbij … ontmoetingen tussen personen worden 
geregeld die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten 
leiden.” 
 
De Commissie is van mening dat de prestaties van een onderneming voor 
huwelijksbemiddeling ruimer kunnen zijn dan enkel het regelen van ontmoetingen, en 
bijgevolg duidelijker zouden dienen gedefinieerd te zijn, zoals verder zal worden 
gepreciseerd, bij het onderzoek van artikel 1 van het typecontract. 
 
 
Artikel 2. 
 
Zie algemene opmerking. 
 
 
Artikel 3. 
 
 
a) Dit artikel is niet duidelijk en helder genoeg geformuleerd. Het is moeilijk om te 
controleren of een beding dat aan het typecontract toegevoegd wordt de rechten die de 
consument haalt uit de wettelijke bepalingen al dan niet opheft of beperkt.  
 
b) De sanctie “verboden en van rechtswege nietig” is overdreven: de voorgestelde regeling 
beoogt de bescherming van de consument en is dus van dwingend recht. Een bepaling die de 
consument toelaat om de nietigheid in te roepen is afdoend. 
 
De Commissie beveelt dan ook aan om de woorden “van rechtswege”, die de absolute 
nietigheid weergeven, te schrappen en zich te richten naar de redactie van artikel 33 W.H.P.C. 
dat in de sanctie van nietigheid voor onrechtmatige bedingen voorziet (zelfde terminologie, 
zelfde gevolgen). 
 
 
Artikel 5. 
 
De Commissie heeft een opmerking voor wat de bevoegdheid van de Ministers betreft aan 
wiens handtekening het ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd wordt. Vastgesteld wordt 
dat de Minister van Economie hier niet voorgesteld wordt. 
 
Het voorliggend koninklijk besluit is een besluit dat in uitvoering van artikel 34 van de 
W.H.P.C. genomen wordt. Deze wet geeft in artikel 1.8. een definitie van de Minister als “de 
Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren”. De Commissie stelt vast dat 
de wet niet werd gewijzigd op dit punt. Indien men bovendien al zou veronderstellen dat een 
dergelijk besluit al van aard zou zijn artikel 1, 8°, van de wet te wijzigen - wat geenszins 



 5

zeker is-, heeft geen enkel officieel besluit de verdeling van de respectieve bevoegdheden van 
de Minister van Economie en de Minister van Consumentenzaken vastgelegd 2. 
 
De Commissie stelt eveneens vast dat de wet van 11 april 1999 tot wijziging van de wet van 9 
maart 1993 ertoe strekkende de explo itatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren 
en waarnaar het voorliggend koninklijk besluit verwijst, getekend is door de toenmalige 
Minister van Economie. 
 
De Commissie is bezorgd voor het risico van beroep tot vernietiging voor de Raad van State 
op deze basis. 
 
 
C. Opmerkingen op de bijlage “modelovereenkomst huwelijksbemiddeling 
 
 
I. Artikelsgewijze onderzoek 
 
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 
 
 
a) De Commissie stelt vast dat het voorwerp van de modelovereenkomst, zoals beoogd in 
artikel 1, beperkt wordt tot het “regelen van ontmoetingen”, terwijl artikel 1 van de wet 
huwelijksbemiddeling onder huwelijksbemiddeling “elke activiteit waarbij…ontmoetingen 
tussen personen worden geregeld” verstaat. Bovendien wordt in artikel 6, vierde lid, 4° van 
dezelfde wet voorzien dat de overeenkomst op straffe van nietigheid de precieze omschrijving 
van de door het huwelijksbureau in het kader van de overeenkomst aangeboden diensten dient 
te bevatten. 
 
De Commissie stelt dus vast dat het toepassingsgebied van de wet ruimer is dan dat van het 
koninklijk besluit, dat overigens verbiedt om de inhoud van de bepalingen van de 
modelovereenkomst te wijzigen. 
 
b) De Commissie is van mening dat de vermelding van de “facultatieve bijkomende 
dienstverleningen” die in het hiernavolgend artikel 3 voorkomt, daar niet op haar plaats is, en 
in het hier onderzocht artikel 1 zou moeten verplaatst worden. 
 
De wet huwelijksbureaus biedt de consument een bescherming voor het gehele contract, met 
name voor alle voorziene prestaties, wat ruimer kan zijn dan enkel het regelen van 
ontmoetingen. 
 
Het koninklijk besluit daarentegen past de bescherming niet toe op prestaties die niet uit het 
regelen van ontmoetingen bestaan. Deze prestaties worden onder de “facultatieve bijkomende 
dienstverleningen” ondergebracht, die het voorwerp uitmaken van een ander contract, dat 
aangeduid wordt als “document” in de laatste alinea van artikel 3. Er wordt voorzien dat die 
diensten het voorwerp uitmaken van een van de modelovereenkomst afzonderlijk document. 
Dit document is in feite een overeenkomst “ondertekend door de twee partijen”, en aan de 
modelovereenkomst aangehecht. 

                                                 
2 De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft op 9 januari 2004 een brief gericht aan Mevrouw de 
Minister van Economie teneinde duidelijkheid te bekomen omtrent de verdeling van de bevoegdheden. 
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De voorwaarden van de modelovereenkomst zijn bijgevolg niet toepasselijk op dit document, 
welke voorwaarden een minimale waarborg van bescherming van de consument uitmaken. 
Dit document is overigens niet hernomen in de lijst van aan de modelovereenkomst 
“verplichte” bijlagen. 
 
De Commissie beveelt bijgevolg de volgende tekst aan voor artikel 1: 
“Het bureau verbindt er zich toe [tegen vergoeding] ontmoetingen te regelen tussen de klant 
en andere personen, met het oog op een huwelijk of een vaste relatie, volgens de voorwaarden 
bepaald in deze overeenkomst. 
 
(Eventueel) Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat het bureau ook de volgende 
bijkomende dienstverlening verstrekt:…(doorschrappen wat niet past). 
 
Artikel 3. Prijs 
 
a) De Commissie stelt vast dat de vermelding van de “facultatieve bijkomende 
dienstverleningen” hier niet op zijn plaats is en heeft hoger een nieuwe redactie van artikel 1 
aanbevolen.  
 
De Commissie beveelt bijgevolg de volgende redactie aan voor artikel 3, eerste alinea: 
 
“De overeengekomen vergoeding  voor de prestaties bedoeld in artikel 1, eerste lid 
(ontmoetingen), bedraagt …euro, inclusief B.T.W. en alle verplicht te betalen kosten. 
 
Zij bedraagt …euro voor de bijkomende dienstverleningen, namelijk: 

- X euro voor (de prestatie aanduiden overeenkomstig de vermelding in artikel 1, 
tweede lid); 

- X euro voor (de prestatie aanduiden overeenkomstig de vermelding in artikel 1, 
tweede lid); 

Etc. … 
 
Voor wat de bijkomende en occasionele activiteiten betreft, zoals een reis of een maaltijd, 
waarvan de prijs niet bepaald kan worden tijdens het sluiten van de overeenkomst, beveelt de 
Commissie aan dat er minstens een indicatie van de prijs gegeven wordt, zoals bijvoorbeeld 
een referentie naar de in het vorig jaar toegepaste prijzen. 
 
b) De Commissie beveelt aan dat de bijkomende dienstverleningen een band hebben met de 
activiteit van het huwelijksbureau. 
 
c) De Commissie vestigt de aandacht op de omstandigheid dat de activiteit van 
huwelijksbemiddeling niet onder de bescherming geboden door de wet van 12 juni 1991 op 
het consumentenkrediet valt. 
 
 
Artikel 4.  Informatie aan de klant 
 
a) Gelet op de nieuw voorgestelde formulering van artikel 3 voor wat de facultatieve 
bijkomende dienstverleningen betreft beveelt de Commissie aan het eerste streepje te 
schrappen dat handelt over de tarieven van de ondernemingen voor alle dienstverleningen met 
inbegrip van de bijkomende dienstverleningen. 
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b) De Commissie merkt op dat er geen definitie wordt gegeven van de notie 
“basisdienstverlening”, en dat deze notie bijgevolg tot verwarring kan leiden. 
 
c) De Commissie is van mening dat de formulering die voorziet dat de klant “erkent 
geïnformeerd te zijn” door de onderneming strijdig is met artikel 32.23. W.H.P.C. 
 
De Commissie stelt vast dat dit zuiver formeel beding, ingevoegd in de modelovereenkomst, 
op die manier een geldigheidsvoorwaarde van het contract wordt. 
Enkele leden van de Commissie stellen zich eveneens de vraag van de wettelijkheid van het 
invoegen van een precontractuele verplichte informatie aan de klant, terwijl artikel 34 
W.H.P.C., waarop het koninklijk besluit gebaseerd is, de inhoud van de overeenkomsten 
beoogt. 
 
d) De Commissie is van mening dat de redactie van het tweede streepje verwarring 
schept: het is niet duidelijk dat de informatie aan de klant te verstrekken bestaat uit statistische 
gegevens. In de tweede alinea wordt bovendien aan het bureau opgelegd om de informatie 
over het ledenbestand maandelijks te actualiseren en ter beschikking van de klant te stellen, 
wat tot een exorbitante werklast voor het huwelijksbureau kan leiden. 
 
 
Artikelen 5 en 6. Het profiel van de klant en van de gezochte persoon 
 
De Commissie stelt zich vragen bij de verenigbaarheid van deze bedingen met de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
De Commissie is van mening dat de klant over de “mogelijkheid” dient te beschikken om al 
dan niet in het bestand opgenomen te worden en zijn gegevens moet kunnen laten verwijderen 
op elk moment. Hoger genoemde wet legt bovendien op om de persoon van wie 
persoonsgegevens worden verzameld, in kennis te stellen van het doeleinde waarvoor de 
verzamelde gegevens worden gebruikt, en zij verbiedt de gegevens te gebruiken voor 
doeleinden die niet bepaald zouden zijn, of niet legitiem. 
De persoonsgegevens met betrekking tot raciale of etnische oorsprong, het seksuele leven, 
enz., mogen enkel voor de door of krachtens de wet bepaalde doeleinden worden gebruikt. 
De Commissie beveelt bijgevolg de Minister aan om de Commissie voor Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer, die bevoegd is om hierover een voorafgaand advies uit te brengen, 
hierover te raadplegen. 
 
De Commissie beveelt eveneens aan om in de modelovereenkomst een bepaling toe te voegen 
die erin voorziet dat de gegevens die betrekking hebben op de klant “in het belang van die 
klant” kunnen worden bewaard door het bureau, bijvoorbeeld voor het geval dat een ideale 
kandidaat zou opduiken na het einde van de overeenkomst. 
 
 
Artikel 7. Aantal ontmoetingen 
 
De Commissie is van mening dat het woord “ontmoetingen” te restrictief is en eveneens 
betrekking zou moeten hebben op eenvoudige contacten (per telefoon, e-mail) die niet, in 
gevolge de houding van de klanten, uitmonden in persoonlijke ontmoetingen. 
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De Commissie beveelt de volgende definitie aan voor het woord “ontmoeting”: ieder 
persoonlijk en bilateraal contact, buiten iedere collectieve manifestatie. 
 
De Commissie stelt zich overigens de vraag voor wat betreft de verbintenis om ontmoetingen 
te regelen, over de aard van de verplichting voor het bureau: gaat het om een 
resultaatsverbintenis of om een middelenverbintenis? 
 
De Commissie geeft de voorkeur aan een resultaatsverbintenis waarvan de mogelijkheid tot 
tegenbewijs vergemakkelijkt zou worden voor het bureau. In het geval het aantal 
ontmoetingen niet zou kunnen worden geregeld, zou het bureau niet verantwoordelijk gesteld 
worden, niet enkel voor onvoorziene gevallen of overmacht, maar ook indien zij bewijst dat 
zij alles in het werk gesteld heeft om de ontmoetingen te regelen en het niet bereiken van het 
resultaat buiten elke fout vanwege het bureau te wijten is aan de klant. 
  
Artikel 8. Verplichtingen van de klant 
 
De Commissie meent dat de zin: ”Het bureau is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop 
ontmoetingen verlopen of voor de afloop ervan.”, naar artikel 7 in fine zou moeten worden 
verplaatst, aangezien het hier niet gaat om de verplichtingen van de klant, maar om deze van 
het bureau. 
 
De Commissie merkt op dat bij afwezigheid van een exoneratiebeding de aansprakelijkheid 
van het bureau in elk geval enkel in het geding zou kunnen zijn indien een fout in haar hoofde 
zou kunnen worden aangetoond.  
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om het derde lid als volgt aan te vullen: ”In de mate het 
bureau geen enkele fout kan worden aangerekend, is het bureau niet verantwoordelijk voor de 
wijze waarop de ontmoetingen verlopen of voor de afloop ervan.” 
 
 
Artikel 10. Opschorting van de dienstverlening 
 
De Commissie is van mening dat, gezien de dienstverlening met wederzijdse toestemming 
kunnen worden opgeschort, het overbodig is om redenen te moeten opgeven, en zij beveelt 
aan om de woorden “zonder opgave van redenen” te schrappen. 
 
De Commissie beveelt aan om het woord “onderbreking” in plaats van het woord 
“opschorting” te gebruiken in de Nederlandse versie. 
 
 
Artikel 11. Opzegging van de overeenkomst 
 
De Commissie is van mening dat het tweede lid van dit artikel conform aan artikel 7, § 6 van 
de wet van 9 maart 1993 moet worden gebracht, die de mogelijkheid om een 
opzeggingsvergoeding te betalen enkel voorziet voor de eerste overeenkomst tussen de 
partijen. 
 
De Commissie beveelt aan om he t tweede lid van artikel 11 te vervangen door: “In de eerste 
overeenkomst tussen de partijen afgesloten, moet de partij die de overeenkomst 
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overeenkomstig het eerste lid opzegt aan de andere partij een schadevergoeding van …% van 
het saldo van het totale bedrag, dat niet werd betaald ten gevolge van de opzegging, betalen. 
Deze schadevergoeding mag niet hoger zijn dan 15% van het saldo van het totaal 
overeengekomen bedrag.” 
 
Artikel 12. Bemiddeling 
 
De Commissie beveelt aan om in eerste fase te laten bepalen of het bureau de bemiddeling al 
dan niet aanvaardt, en indien dit het geval is, het reglement bij de modelovereenkomst te 
voegen. 
Vervolgens moet de keuze aan de klant worden gelaten om al dan niet de bemiddeling te 
kiezen. Deze bemiddeling dient te worden toevertrouwd aan een erkend centrum of een 
erkende bemiddelaar, welke over de vereiste waarborgen inzake onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid beschikken. 
 
 

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


