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Advies op een voorontwerp van konink lijk besluit betreffende de contractvoorwaarden van 
kredietinstellingen 
 
 
 
Bij brief van 4 mei 2004 heeft de Minister van Consumentenzaken de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen om advies verzocht over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
contractvoorwaarden van kredietinstellingen, genomen op basis van artikel 34 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.). 
 
Na onderzoek van het haar voorgelegde voorontwerp, en rekening houdend met de beperkte termijn 
die haar toebedeeld werd, is de Commissie tot de volgende bevindingen gekomen. 
 
 
I. Algemene bemerkingen 
 
 
A. Standpunt van de verbruikersorganisaties 
 
De vertegenwoordigers van de Verbruikersorganisaties zijn tevreden over het initiatief dat erin 
bestaat om op een coherente wijze de algemene voorwaarden van de kredietinstellingen in 
overeenstemming te brengen met de geest en de tekst van de WHPC. 
 
 
B. In aanmerking te nemen wetgevende bepalingen 
 
De Commissie wenst er op te wijzen dat bij veel van de voorgestelde bepalingen rekening moet 
worden gehouden met bestaande wetgeving die reeds een uitdrukkelijke regeling inhoudt van 
sommige voorgestelde clausules. Wordt toch ingegrepen op basis van artikel 34, dan moet dit steeds 
verantwoord worden. 
 
De Commissie  wijst met name op het Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de 
prijsaanduiding van homogene financiële diensten1, op de wet van 17 juli 2002 betreffende de 
transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen2. 
 
De Commissie wenst ook op te merken dat een aantal rechten en verplichtingen in overeenkomsten 
tussen een financiële dienstverlener en de titularis van een rekening voor het ogenblik ter discussie 
voorliggen bij de Europese Commissie ingevolge een mededeling van de Europese Commissie  
betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de interne markt3, die volop in bespreking is en 
waarrond er een concreet voorstel van richtlijn verwacht wordt tegen het einde van dit jaar. Hoewel er 
nog geen concreet wetgevend voorstel voorligt, lijkt het de Commissie evenwel aangewezen om met 
de in de Mededeling aangegeven punten rekening te houden bij het voorliggende ontwerp van 
koninklijk besluit. Onder meer voor de volgende in het ontwerp van K.B.  geregelde onderwerpen 
wordt in het voorstel van richtlijn een Europese uniforme regeling beoogd: 
 

                                                 
1 B.S., 26 april 1995, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 1998 (B.S.,11 maart 1998), en van 10 
oktober 2000 (B.S., 11 november 2000). Wordt hierna weergegeven als het K.B. prijsaanduiding homogene 
financiële diensten. 
2  B.S., 17 augustus 2002, wordt hierna weergegeven als de wet elektronische overmaking van geldmiddelen. 
3  Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een nieuw rechtskader 
voor betalingen in de interne markt, Brussel, 2 december 2003, Com (2003), 718 
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- de informatieverplichtingen vóór het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot een 
betalingsdienst; 

- bepalingen inzake wijzigingen van contractsvoorwaarden  (en ook wijzigingen van kosten, 
interestvoeten); 

- de problematiek van de (on)herroepbaarheid  van een betalingsopdracht. 
 
 
 
C. Artikel 34 als rechtsgrond 
 
De Koning kan krachtens artikel 34 hetzij het gebruik van bepaalde bedingen voorschrijven of 
verbieden in verkoopcontracten aangegaan met de consument (zoals in casu), hetzij het gebruik van 
typecontracten opleggen, en dit teneinde het evenwicht van de rechten en de plichten tussen partijen te 
verzekeren bij de verkoop van producten of diensten aan de consument, of teneinde de eerlijkheid bij 
commerciële transacties te verzekeren. 
 
Dit artikel biedt de Koning dus de mogelijkheid om, ter wille van een wel beschreven doelstelling 
(evenwicht tussen rechten en plichten dan wel eerlijkheid van de handelstransacties), af te wijken van 
het algemeen rechtsbeginsel van de contractsvrijheid4. Deze bevoegdheid moet bijgevolg met de 
nodige omzichtigheid worden aangewend5. De Commissie is hierbij van oordeel dat het aangewezen is 
deze reglementaire bevoegdheid als een ultiem instrument aan te wenden.  
 
Eén van de welomlijnde doelstellingen betreft het evenwicht van de rechten en de plichten tussen de 
contractspartijen. Zoals dit ook uit de algemene norm van artikel 31, § 1, van de W.H.P.C. volgt, dient 
niet alleen een kennelijk onevenwicht ten nadele van de consument te worden bestreden, maar dient 
eveneens een kennelijk onevenwicht ten nadele van de verkoper te worden tegengegaan. 
 
Eén van de criteria waarop de rechtspraak zich baseert bij het beoordelen van het al dan niet kennelijk 
onevenwicht die bepaalde bedingen of voorwaarden doen ontstaan, betreft een vergelijking van de 
contractuele regeling met de regeling in het gemeen verbintenissenrecht (al dan niet van aanvullend 
recht).  
 
Een bij toepassing van artikel 34 van het gemeen verbintenissenrecht afwijkende voorgestelde regeling 
zou bijgevolg moeilijk de toets van de aan de Koning krachtens artikel 34 W.H.P.C. toegewezen 
bevoegdheid doorstaan. De vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties vinden daarentegen 
dat een dergelijke regeling wél kan op basis van artikel 34 W.H.P.C. 
 
 

                                                 
4 Zie in dit opzicht het advies van de Raad van State met betrekking tot artikel 34: “Het gemaakte voorstel houdt 
voor de Koning een delegatie in die moeilijk bestaanbaar is met de door de wet gewaarborgde contractsvrijheid. 
De bepaling zou minstens de criteria moeten vermelden op grond waarvan de Koning de lijst kan aanvullen.” 
Parl. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/2. 
5 Zie hierover, en ook over de rol van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, de volgende parlementaire 
documenten: Parl. St., Kamer, 1989-90, nr. 1240/4 en 1240/20, Senaat, 1990-91, nr. 1200/2: “De Regering heeft 
de Koning de mogelijkheid willen geven typecontracten op te leggen over de inhoud waarvan zou worden 
onderhandeld door de sociaal-economische partners in de Raad voor het Verbruik (later werd de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen geïnstaureerd)…Om elke willekeurige of ongepaste tussenkomst van de uitvoerende 
macht met betrekking tot de contracten te voorkomen, wordt een verplichte raadpleging van de Raad (nu C.O.B.) 
voorzien, die alzo, indien gewenst, een actieve rol zullen kunnen vervullen in de uitwerking van contractuele 
bepalingen…” De aldus aan de Koning toegekende bevoegdheden moeten erop gericht zijn het evenwicht van de 
rechten en verplichtingen tussen de partijen te verzekeren…” Indien in een sector de contracten zich 
onderscheiden door de aanwezigheid van onrechtmatige bedingen of bedingen die een duidelijk onevenwicht 
inhouden ten nadele van één van de partijen, kan de Koning het gebruik van bepaalde bedingen verbieden…” 
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D. Geen Verslag aan de Koning 
 
De Commissie betreurt dat het voorgelegd voorontwerp van koninklijk besluit niet vergezeld is van 
een Verslag aan de Koning, temeer daar kan worden afgeleid dat heel wat van de voorgestelde 
bepalingen het gebruik van welbepaalde in de algemene voorwaarden van sommige banken 
voorkomende bedingen op een algemene wijze proberen te reglementeren. 
 
 
E. Invoering van een nieuwe reglementering in het “algemeen belang” 
 
De Commissie wenst ook op te merken dat door het invoeren van een dergelijk koninklijk besluit, een 
nieuwe wetgeving van “algemeen belang” ingevoerd wordt, die getoetst dient te worden aan de 
algemene regelen van het EG-Verdrag. 
 
De Commissie verwijst in dit opzicht vooreerst naar een interpretatieve mededeling van de Europese 
Commissie 6. In het kader van het principe van vrije vestiging en dienstverlening heeft dit ook 
implicaties met betrekking tot de kennisgeving door de toezichthoudende autoriteit aan buitenlandse 
ondernemingen die in België werkzaam zijn7. 
 
 
F. Bevoegde Minister 
 
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 wordt8. 
 
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 definit ie 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. Geen enkel officieel besluit heeft de verdeling van de respectieve bevoegdheden van de 
Minister van Economie en de Minister van Consumentenzaken vastgelegd. 
 
De Commissie is bezorgd voor het risico van beroep tot vernietiging voor de Raad van State op deze 
basis. 
 

                                                 
6 PBEU, 10 juli 1997, nr. C 209/6: “De Commissie is van mening dat de harmonisatierichtlijnen het 
communautaire minimumniveau voor het algemeen belang vaststellen. Dit heeft volgens de Commissie tot 
gevolg dat een lidstaat zich niet op zijn algemeen belang kan beroepen om een communautaire kredietinstelling 
die in een kader van onderlinge erkenning op zijn grondgebied werkzaam is, strengere regels voor te schrijven 
dan die waarin deze richtlijnen voorzien. Dit geldt voor geharmoniseerde regels betreffende…Tenslotte is dit het 
geval voor geharmoniseerde regels betreffende bepaalde horizontale contractuele aspecten (oneerlijke 
bedingen…). Wanneer deze geharmoniseerde regels minimumbepalingen zijn, blijft een lidstaat vrij om 
strengere regels dan die waarin de richtlijnen voorzien, ten aanzien van zijn eigen kredietinstellingen voor te 
schrijven. Omgekeerde discriminatie is…niet strijdig met het Gemeenschapsrecht.” 
 
7 Deze nieuwe reglementering  is immers eveneens van toepassing, in het kader van het principe van vrije 
vestiging en dienstverlening, op ondernemingen die in België werkzaam zijn zonder vergunning van de 
bevoegde Belgische controleautoriteit, met name de Commissie voor het Bank-, Financie -, en Assurantiewezen 
(de C.B.F.A.). Waar de toezichtswetgeving dat vereist, moet daarvan kennis worden gegeven door de C.B.F.A. 
aan de ondernemingen die in België werkzaam zijn zonder “Belgische” vergunning. 
 
8 De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft op 9 januari 2004 een brief geschreven aan Mevrouw de 
Minister van Economie teneinde over de verdeling van de bevoegdheden meer duidelijkheid te verkrijgen.  
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II. Artikelsgewijze bespreking 
 
 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
 
1. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt van toepassing verklaard op de contractvoorwaarden die 
de verhoudingen regelen tussen de kredietinstellingen, zoals gedefinieerd bij artikel 1 van de wet van 
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en de consumenten, met 
uitzondering van verzekeringen, consumenten- en hypothecaire kredieten, effecten en andere 
financiële instrumenten bedoeld in de wetgeving betreffende de financiële transacties en de financiële 
markten. 
 
De Commissie is van mening dat een verwijzing naar het begrip “kredietinstellingen”, zoals 
gedefinieerd in de  genoemde wet van 22 maart 1993 te restrictief is, en dat het meer aangewezen is dit 
besluit van toepassing te verklaren “op de bedingen of voorwaarden in overeenkomsten met betrekking 
tot financiële diensten gesloten tussen een verkoper en een consument”, waarbij de daarna figurerende 
uitzonderingen worden hernomen. 
 
2. Voor wat de notie financiële instrumenten en effecten betreft, zou moeten worden verwezen 
naar de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten9. Een andere mogelijkheid bestaat in een verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 5 
december 2000 dat in uitvoering van artikel 1, in fine, van de W.H.P.C., sommige bepalingen van de 
W.H.P.C. van toepassing verklaart op bepaalde financiële instrumenten10. 
 
 
Artikel 2. Verplicht op te nemen bedingen en voorwaarden 
 
Art. 2, 1° en 2, 2° worden best in één bepaling ondergebracht 
 
De artikelen 2, 1° en 2, 2° hebben betrekking op de wijze van meedelen van iedere wijziging van de 
overeenkomst, respectievelijk op een opzegrecht voor de consument bij een dergelijke wijziging, en 
regelen bijgevolg het vraagstuk van de verbondenheid van de consument door een wijziging in de 
voorwaarden of het tarief. 
 
Opdat de tegenpartij gebonden zou zijn door een wijziging van de tarieven en de 
contractsvoorwaarden is vooreerst vereist dat hij effectief in de mogelijkheid tot kennisname van deze 
wijzigingen gesteld wordt, en vervolgens deze wijzigingen uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaardt. 
Een samenvoeging van de artikelen 2, 1° en 2, 2° van het ontwerp van koninklijk besluit lijkt de 
Commissie bijgevolg aangewezen. 
 
Art. 2, 1° Mededeling wijziging tarieven en contractsvoorwaarden 
 
Enkele leden van de Commissie  stellen zich de vraag van de wettelijkheid van het invoegen van 
bepalingen met betrekking tot de wijze van meedelen van de tarieven en de contractsvoorwaarden op 
basis van artikel 34  W.H.P.C. Dit artikel beoogt vooral de inhoud van overeenkomsten.  Bovendien 
                                                 
9  B.S., 4 september 2002. Er kan ook gewezen worden op de wet van 22 april 2003 met betrekking tot het 
openbaar aanbod van effecten. Beide wetten regelen verrichtingen in verband met effecten en financiële 
instrumenten en bevatten definities met het oog op de toepassing van die regelen. De categorieën van effecten en 
financiële instrumenten waarop deze wetten van toepassing zijn, zijn niet dezelfde; het belangrijkste verschil is 
dat de wet van 2 augustus 2002 alleen “verhandelbare” instrumenten betreft (omdat die een aanknopingspunt zijn 
voor de “marktregeling”. 
10 B.S.,  3 januari 2001. In artikel 1, 2° van dit K.B. wordt voor wat de definitie van het begrip “financiële 
instrumenten betreft, verwezen naar de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daar de wet van 6 april 
1995 aangepast werd door de wet van 2 augustus 2002, zou dit K.B. eveneens moeten aangepast worden. 



 

 

6

 

moet de Koning, bij het opleggen of verbieden van een contractueel beding, zijn tussenkomst 
verantwoorden door het aantonen van een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de 
verplichtingen van de partijen. Dit onevenwicht bestaat niet in de hier beoogde hypothese, daar het 
hier enkel gaat om een uitvoeringsmodaliteit (de wijze van kennisgeving) van een verbintenis. 
 
De Commissie wenst vooreerst op te merken dat bedingen of voorwaarden die de verkoper het recht 
verlenen om de kenmerken van het verkochte product of de geleverde dienst eenzijdig te wijzigen, 
krachtens artikel 32.3. van de W.H.P.C. onrechtmatig zijn. Bedingen waarbij de verkoper van 
financiële diensten zich het recht voorbehoudt het tarief van deze diensten te wijzigen, waarbij de 
verkoper van financiële diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te betalen 
rentevoet te wijzigen, of waarbij dit recht enkel betrekking heeft op de modaliteiten of de bijkomstige 
kenmerken van de geleverde producten of diensten kunnen daarentegen wel, mits zij voldoen aan de 
daartoe gestelde voorwaarden in respectievelijk de artikelen 32.2., tweede en derde streepje, dan wel 
artikel 32.9. van de W.H.P.C. 
 
De in artikel 2, 1° van het voorontwerp voorgestelde regeling kan bijgevolg niet afwijken van wat 
wettelijk als onrechtmatig bevonden wordt krachtens artikel 32.3. W.H.P.C. 
 
Wat de mededeling van de wijziging van de tarieven betreft, verwijst de Commissie bovendien naar 
artikel 7, §§ 1 en 3, van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding voor 
homogene financiële diensten11. Dit Koninklijk Besluit werd genomen in uitvoering van artikel 6 van 
de W.H.P.C.12. 
 
Uit hoger genoemd artikel 7, § 1, volgt dat de consument individueel moet worden ingelicht over elke 
verandering van het tarief, en uit artikel 7, § 3, volgt dat deze mededeling schriftelijk dient te 
gebeuren, in voorkomend geval door middel van een rekeninguittreksel.  
 
Het hier door de Minister beoogde doel zou naar het oordeel van sommige leden van de  Commissie 
eerder via een aanpassing, en een verruiming van het toepassingsgebied, van het hoger genoemd 
koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten kunnen worden 
verwezenlijkt. 
 
Iedere wijziging van tarieven zou de consument “individueel en effectief” dienen te worden 
medegedeeld. Het is de Commissie niet duidelijk wat met deze begrippen bedoeld wordt. De vraag 
kan ook gesteld worden of voor de wijze waarop de mededeling gebeurt een overeenkomst kan 
worden gesloten tussen de dienstverlener en de consument13. 
 
Wat de mededeling van de wijzigingen van de (niet-essentiële) contractsvoorwaarden betreft, wijst de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen erop dat reeds uit het algemeen verbintenissenrecht volgt 
dat, opdat iedere wijziging van de modaliteiten van een overeenkomst tegenstelbaar zou zijn,  een 
dergelijke wijziging persoonlijk aan de cliënt/ consument zou moeten worden meegedeeld. 
 
De Commissie wijst eveneens op het gevaar van het gebruik van “standaardformules” ingevolge het 
opleggen van een verplichte samenvatting van de gewijzigde voorwaarden (“een mededeling die het 
voorwerp van de wijzigingen samenvat”). 
 
Het is de Commissie onduidelijk waarom iedere wijziging van de tarieven “individueel en effectief” 
aan de consument dient te worden medegedeeld, terwijl de consument “op de hoogte gebracht wordt” 
van iedere wijziging van de contractsvoorwaarden. 

                                                 
11 Dit artikel werd ingevoegd bij een wijzigingsk.b. van 1 maart 1998, B.S., 11 maart 1998. 
12 Dit artikel bevindt zich in hoofdstuk II, “Voorlichting van de consument”, Afdeling 1- Prijsaanduiding, en legt 
voor homogene financiële diensten bij koninklijk besluit specifieke informatieverplichtingen omtrent de “prijs” 
(het tarief) op. 
13 Zou dit bijvoorbeeld kunnen per e-mail, per SMS-bericht met een verwijzing naar de website? 
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Er dient ook minstens te worden verduidelijkt wat met de “gewijzigde contractsvoorwaarden” wordt 
bedoeld. Uit de redactie van de tekst kan afgeleid worden dat de “gecoördineerde tekst” van de 
contractsvoorwaarden, zoals gewijzigd, wordt bedoeld. Beter zou zijn om op te leggen dat de 
kredietinstelling de aandacht dient te vestigen op de gewijzigde artikels. 
 
Sommige leden van de Commissie  besluiten, voor wat dit punt betreft, vanuit de vaststelling dat de 
wijze van mededelen van de wijziging van tarieven reeds gedeeltelijk geregeld zijn in het Koninklijk 
Besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding voor homogene financiële diensten, dat 
beter geopteerd zou worden voor een uitbreiding van dit laatste K.B. Deze leden verwijzen in dit 
opzicht naar de bevoegdheden van de Koning op basis van de artikelen 6 (homogene diensten) en 37 
(niet-homogene diensten) van de W.H.P.C.  Wat de wijze van meedelen van de (niet-essentiële) 
contractsvoorwaarden betreft wijst de Commissie, onder het voorbehoud geformuleerd in het eerste lid 
van deze bespreking, op haar opmerkingen op de voorgestelde bepaling. 
 
De wijze van meedelen van de wijzigingen van contractsvoorwaarden en tarieven zou eveneens 
geregeld worden in het voorstel van richtlijn betalingssystemen van de Europese Commissie.  
 
Art. 2, 2° Opzegmogelijkheid voor de consument bij wijziging van de tarieven of van de 
contractsvoorwaarden 
 
a. Algemene opmerkingen 
 
1. De Commissie merkt vooreerst op dat de Nederlandse en de Franse tekst van deze bepaling beter op 
elkaar dienen te worden afgestemd. De Commissie vestigt met name de aandacht op de woorden “de 
overeenkomst- la relation contractuelle”. 
 
2. Er dient naar het oordeel van de Commissie een verband gelegd te worden tussen de mogelijkheid 
van opzeg en de concrete wijziging. De opzeg dient te worden gerelateerd aan de dienst waarop de 
wijziging van toepassing is, en niet op “de overeenkomst”, of  “la relation contractuelle”. 
 
3. De term “zonder kosten” is niet duidelijk: gaat het om het verbod om een prijs te doen betalen 
voor de beëindiging van de overeenkomst (bv. “afsluitingsvergoeding”) of gaat het om de kosten in 
verband met de mededeling zelf van de beëindiging (vergelijk met artikel 80, § 1, W.H.P.C.). De 
vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties menen dat het moet gaan om de kosten van de 
beëindiging van de overeenkomst. 
 
De artikelen 32.2., tweede en derde streepje, stellen als voorwaarde dat de consument “vrij moet zijn 
om onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen.” Het zou beter te zijn te verduidelijken dat er geen 
kosten mogen verbonden worden aan het uitoefenen van het opzegrecht ingevolge een wijziging. 
 
4. Het komt de Commissie tenslotte redelijk over dat indien een wachttermijn van twee maanden 
voorzien wordt voor het in voege gaan van de gewijzigde tarieven of   voorwaarden, het opzegrecht 
van de consument ook maar pas in werking zou treden na een termijn van twee maanden, in 
tegenstelling met het nu bepaalde, met name dat de consument onmiddellijk een einde mag maken aan 
de overeenkomst.  
 
b. Analyse van de verschillende hypotheses 
 
Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de opzegmogelijkheid bij wijziging van de tarieven, 
deze bij een wijziging van de rentevoet, en deze bij wijziging van de (niet-essentiële 14) 
contractsvoorwaarden. 

                                                 
14 Zie hoger, bij de bespreking van artikel 2, 1° (tweede alinea, p. 6): bedingen die de verkoper het recht verlenen 
om eenzijdig de kenmerken van de overeenkomst te wijzigen zijn onrechtmatig krachtens artikel 32.3. W.H.P.C. 
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1) Opzegmogelijkheid bij wijziging van de tarieven 
 
Artikel 32.2., tweede streepje van de W.H.P.C. bepaalt dat “bedingen waarbij de verkoper van 
financiële diensten zich het recht voorbehoudt het tarief van deze diensten te wijzigen, mits de 
verkoper verplicht wordt dit ter kennis te brengen van de consument binnen een redelijke opzegtermijn 
en deze vrij is onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen”, geoorloofd zijn. 
 
Het voorgestelde artikel 2, 2° van het ontwerpk.b. legt als een “redelijke opzegtermijn” een termijn 
van twee maanden na de mededeling van de tariefwijziging op, waarna de tariefwijziging pas in kan 
gaan.  
 
Sommige leden van de Commissie menen dat de Koning hiermee verder gaat dan wat bepaald is in 
artikel 32.2., tweede streepje, van de W.H.P.C., door als “een redelijke opzegtermijn” een termijn van 
twee maanden, waarna de tariefwijziging in kan gaan, op te leggen. De vertegenwoordigers van de 
productie, de distributie, en de middenstand stellen zich hierbij de vraag naar de verenigbaarheid 
van een dergelijke voorgestelde regeling met de algemene regelen van het EG-Verdrag. 
 
2) Opzegmogelijkheid bij wijziging van de door of aan de consument te betalen rentevoet 
 
Artikel 32.2., derde streepje van de W.H.P.C. laat bedingen toe waarbij de verkoper van financiële 
diensten zich het recht voorbehoudt de door of aan de consument te betalen rentevoet te wijzigen, 
zonder enige opzegtermijn in geval van geldige reden, mits de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig 
mogelijk ter kennis te brengen van de consument en deze vrij is onmiddellijk de overeenkomst op te 
zeggen.” 
 
Indien de prijs van de prestatie bestaat in een rentevoet, dan heeft de verkoper krachtens deze bepaling 
in geval van geldige, in de overeenkomst opgesomde reden het recht om de prijs zonder enige 
opzegtermijn te wijzigen, indien hij dit zo spoedig mogelijk ter kennis brengt van de consument en de 
consument de overeenkomst onmiddellijk kan opzeggen. 
 
In het ontwerp van koninklijk besluit wordt deze hypothese niet vermeld.  
 
De Commissie wijst erop dat er geen afbreuk kan worden gedaan aan deze wettelijke bepaling, en dat 
deze hypothese minstens zou dienen te worden verduidelijkt in het Verslag aan de Koning. 
 
3) Opzegmogelijkheid bij wijziging van de (niet-essentiële) voorwaarden 
 
Ook bij een wijziging van de contractsvoorwaarden zou, krachtens artikel 2, 2° van het ontwerpk.b.,  
de consument een termijn van twee maanden na de mededeling van de contractswijziging hebben om 
de overeenkomst op te zeggen, en zouden de gewijzigde contractsvoorwaarden pas kunnen ingaan na 
deze termijn van 2 maanden. 
 
Artikel 32.9. van de W.H.P.C. stelt dat onrechtmatig zijn, de bedingen die de verkoper toestaan om de 
overeenkomst eenzijdig [te ontbinden of] te wijzigen, zonder schadeloosstelling van de consument. 
 
In het licht van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten15, en het Belgisch recht16, dient deze vereiste tot schadeloosstelling zo 
begrepen te worden dat: 

                                                 
15 P.B.E.G., 21 april 1993, nr. L 95/29. 
16 Verwezen wordt naar punt 2. B), tweede lid, van de krachtens artikel 7, § 4, bindende bijlage bij 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). Er kan ook verwezen worden naar 
artikel 5, § 4 van de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de 
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- de consument van deze wijziging een redelijke tijd vooraf in kennis gesteld dient te worden; 
- het de consument vrijstaat de overeenkomst te ontbinden. 
 
De vertegenwoordigers van de productie, de distributie, en de middenstand stellen zich hierbij de 
vraag naar de verenigbaarheid van een dergelijke voorgestelde regeling met de algemene regelen van 
het EG-Verdrag. 
 
De Commissie wenst nog op te merken dat in de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 
Europees Parlement betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de interne markt, onder de 
bijlage 2. Informatieverplichtingen, een kennisgeving van wijziging van de voorwaarden van ten 
minste één maand voor de datum van toepassing wordt voorgesteld 17.  
 
 
Art. 2, 3°- aansprakelijkheid van de kredietinstelling voor de daden van een bij de kredietinstelling 
werkzame aangestelde of agent 
 
Art. 2, 3° voert vooreerst een algemene aansprakelijkheid in van de kredietinstelling voor iedere daad 
van een bij die kredietinstelling werkzame aangestelde of agent, en voert vervolgens 3 specifieke 
gevallen van aansprakelijkheid in. 
 
a) aansprakelijkheid van de kredietinstelling voor iedere daad van haar aangestelden of agenten 
 
1. De Commissie is van oordeel dat het onduidelijk is welke draagwijdte deze bepaling heeft: wil men 
een objectieve aansprakelijkheid invoeren in hoofde van de kredietinstellingen, of gaat het om een 
foutaansprakelijkheid overeenkomstig het gemene recht? Wat met de beperking van aansprakelijkheid 
ingevolge lichte fout? 
 
2. De Commissie is van oordeel dat deze bepaling een bevestiging zou moeten inhouden van het ter 
zake geldende gemeen recht, alsook van de voorschriften die voortvloeien uit de artikelen 32.11. en 
32.27. van de W.H.P.C. 
 
3. De kredietinstelling kan zich enkel van zijn principiële aansprakelijkheid bevrijden indien hij 
aantoont dat de consument kennis had van het onregelmatige karakter van deze daad.  
 
De Commissie  is van oordeel dat het criterium “kennis van de consument” minstens dient te worden 
verduidelijkt. Men kan zich hierbij de vraag stellen of het feit dat de consument enkel kennis had van 
de onregelmatigheid, met zich moet meebrengen dat hij voor de schade die de fout meebracht geen 
enkele vergoeding kan eisen. 
 
De vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties menen dat er hierbij een onderscheid moet 
gemaakt worden tussen een actieve medewerking vanwege de consument aan een onregelmatigheid, 
dan wel een loutere kennis ervan. Het zou pas onrechtmatig zijn wanneer de kredietinstelling bevrijd 
zou zijn voor een daad van zijn aangestelde, louter en alleen wegens het feit dat de klant kennis had 
van de onregelmatigheid. 
 
 
 
                                                                                                                                                         
elektronische overmaking van geldmiddelen (B.S., 17 augustus 2002), die, net zoals in het voorontwerp van 
K.B., voor de wijziging van de voorwaarden die de uitgifte en het gebruik van het instrument voor de 
elektronische overmaking van geldmiddelen, een kennisgevingstermijn van 2 maanden voorschrijft. 
17 Door de vertegenwoordigers van de F.O.D. Economie werd nog gepreciseerd dat deze termijn van één maand 
in het in discussie zijnde voorstel van richtlijn niet zou gelden bij wijziging van kosten (“charges”) en 
rentevoeten (“interest rates”) die onmiddellijk kunnen toepasbaar zijn, in zoverre dit omwille van een geldige, in 
de overeenkomst opgesomde, reden gebeurt, en de gebruiker van een betalingssysteem zo vlug mogelijk op de 
gepaste wijze hierover geïnformeerd wordt. 
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b) 3 bijzondere gevallen van aansprakelijkheid van de aangestelde of de agent 
 
- overschrijding van de toegekende bevoegdheden en afwezigheid van handtekeningbevoegdheid; 
 
De Commissie is van oordeel dat de bedingen die de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken in deze 
twee hypotheses, reeds in strijd kunnen worden bevonden met enkele bepalingen uit de lijst van artikel 
32 W.H.P.C. (onder meer artikel 32.1. W.H.P.C.), en wijst eveneens op het principe van de 
vertrouwensleer18, in het gemeen verbintenissenrecht toegepast. 
 
Het voorschrijven van een beding dat deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk vastlegt is bijgevolg,  naar 
het oordeel van de Commissie, terecht. 
 
- het gebruik van vervalste of onregelmatige formulieren 
 
In de mate dat een dergelijke bepaling tot gevolg zou hebben dat de kredietinstelling objectief 
aansprakelijk zou zijn voor ieder gebruik van vervalste of onregelmatige formulieren, en zo aan de 
kredietinstelling een resultaatsverbintenis zou worden opgelegd, terwijl de consument zou worden 
vrijgesproken van ieder gebrek aan zorgvuldigheid, is de Commissie  van mening dat de Koning met 
deze bepaling de haar krachtens artikel 34 W.H.P.C. toegewezen bevoegdheid overschrijdt. 
 
 
Artikel 3. Verboden bedingen 
 
Art. 3, 1°: Verbod tot het gebruik van bedingen die bepaalde vormvoorwaarden met betrekking tot de 
betwisting van een bepaalde verrichting opleggen, of een onredelijke termijn opleggen 
 
1. De Commissie is van oordeel dat het opleggen van bepaalde vormvoorwaarden aan de consument, 
en de verplichting om betwistingen aan een welbepaalde bestemmeling te richten, ook in het belang 
van de consument zijn. Het opleggen van bepaalde vormvoorwaarden heeft bijvoorbeeld tot doel de 
consument een bewijs te leveren van de door hem geformuleerde betwisting. 
 
Het opleggen van bepaalde vormvoorwaarden, of de verplichting de klacht aan een welbepaalde 
bestemmeling te richten, mag enkel niet ‘ad valitatem’ bedongen zijn, waardoor een klacht, niet 
volgens de gestipuleerde vormvoorschriften geformuleerd, automatisch onontvankelijk zou zijn. 
 
2. De bepaling van artikel 3, 1° strekt er eveneens toe dat de consument minstens over een jaar zou 
dienen te beschikken, vanaf de datum waarop hij over de nuttige informatie beschikte om de 
betwisting te formuleren, om een verrichting te betwisten. 
 
Ook op de consument weegt, ingevolge zijn plicht tot zorgvuldigheid,  de verplichting om de 
kredietinstelling zo vlug mogelijk op de hoogte te stellen van verrichtingen die hij betwist. Dit dient te 
gebeuren in een, afhankelijk van de betwiste financiële dienstverrichting, redelijke termijn 19. 
 
Artikel 32.13. van de W.H.P.C. bepaalt dat onrechtmatig zijn, de bedingen die ertoe strekken, “een 
onredelijk korte termijn te bepalen om gebreken aan de verkoper te melden”. 
 
                                                 
18 Zie ook de leer van de schijnvertegenwoordiging, o.m. Cass., 20 juni 1988, Pas., I, p. 1285: “Le mandant peut 
être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé 
l’apparence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à 
l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.” 
19 Er kan bijvoorbeeld verwezen worden naar artikel 8, § 1, tweede lid van de wet van 17 juli 2002 betreffende 
de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen: “De houder 
heeft de verplichting de uitgever, of de door hem aangeduide entiteit, onverwijld in kennis te stellen van…2° de 
boeking op zijn overzicht of op zijn rekeninguittreksels van elke transactie waarvoor geen toestemming is 
gegeven; 3° elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de overzichten of de rekeninguittreksels.” 
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Het eenduidig vaststellen van een termijn tot betwisting van verrichtingen van minimum één jaar is in 
het algemeen, naar het oordeel van de Commissie onredelijk, en leidt tot een kennelijk onevenwicht 
tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen in de zin van artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
In de wet elektronische overmaking van geldmiddelen wordt in dit opzicht een termijn van maximaal 
drie maanden20 “na de mededeling aan de houder van de informatie betreffende deze transactie” 
vooropgesteld. 
 
3. De Commissie is van mening dat het begrip “verrichting” onvoldoende duidelijk is, en minstens zou 
moeten gedefinieerd. 
 
 
Art. 3, 2°: verbod van exoneratieclausules 
 
Artikel 3, 2° verbiedt ieder beding waarbij de kredietinstelling haar aansprakelijkheid of de voor 
vergoeding in aanmerking komende schade beperkt of uitsluit. 
 
De Commissie  verwijst naar haar opmerking geuit in punt a), 2., bij de bespreking van artikel 2, 3°. 
 
 
Art. 3, 3°: Bedingen waarbij de bank haar verplichtingen of aansprakelijkheid beperkt met betrekking 
tot de herroeping van volmachten en opdrachten. 
 
Een duidelijk onderscheid dient gemaakt te worden tussen de herroeping van een volmacht, en de 
herroeping van een opdracht. 
 
a) herroeping van een volmacht 
 
De Commissie is van mening dat het aangewezen is om in plaats van een verbod, in de algemene 
voorwaarden duidelijk te laten opnemen aan wie de herroeping van een volmacht dient te gebeuren. 
 
De Commissie gaat ermee akkoord dat de herroeping van een volmacht in principe onmiddellijk dient 
te gebeuren. Om redenen van technische haalbaarheid lijkt het voorschrijven van een maximumtermijn 
van één werkdag redelijk. 
 
 
b) herroeping van een opdracht 
 
De Commissie wenst vooreerst op te wijzen op de dispariteit in onze huidige Belgische wetgeving, 
omtrent het vraagstuk van de al dan niet mogelijkheid tot herroeping van een gegeven 
betalingsopdracht. 
 
De Commissie wijst hierbij in eerste instantie op artikel 8, § 1, in fine, van de wet elektronische 
overmaking van geldmiddelen, dat bepaalt dat “de houder een opdracht, die hij met behulp van zijn 
instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen heeft gegeven, niet mag herroepen, 
behoudens indien het bedrag niet gekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht.” De 
Commissie wenst hierbij op te merken dat het toepassingsgebied van deze wetgeving heel ruim is, en 
algemeen gesteld iedere niet-schriftelijk geïnitialiseerde overmaking van geldmiddelen viseert21. 
 

                                                 
20 Zie artikel 6, 9° van de wet elektronische overmaking geldmiddelen. 
21 Zie artikel 2, 1°, en artikel 3, 4° van de wet elektronische overmaking van geldmiddelen. 
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Voor de schriftelijk geïnitialiseerde overschrijvingen of overschrijvingsopdrachten zou er krachtens 
het gemeen recht wel een mogelijkheid tot herroeping zijn (behoudens andersluidende contractuele 
bedingen), maar die zou eerder theoretisch zijn22. 
 
Het vraagstuk van de herroepbaarheid wordt voor het ogenblik eveneens onderzocht door de Europese 
Commissie, zoals blijkt uit haar mededeling betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de 
interne markt.  
 
Het in het algemeen verbieden van bedingen die de mogelijkheid tot herroeping beperken is bijgevolg 
naar het oordeel van de Commissie niet aangewezen om technische redenen. 
 
De Commissie gaat wel akkoord met het principe dat zolang een opdracht niet is ingevoerd in het 
betalingssysteem, deze moet kunnen herroepen worden. Een specifieke toepassing hiervan zou 
bijvoorbeeld de clausules kunnen zijn die bij overschrijvingsopdrachten met memodatum de 
consument de mogelijkheid zouden ontnemen de opdracht te herroepen. Wordt de consument 
contractueel het recht ontzegd om een uitgestelde opdracht tot op een bepaalde dag te herroepen, dan 
is een dergelijk beding naar het oordeel van de Commissie strijdig met artikel 31, § 1, W.H.P.C. 
 
 
Art. 3, 4° Bedingen van eenheid van rekening 
 
Deze bedingen zouden aan een plicht tot kennisgeving bij toepassing ervan door de kredietinstelling, 
alsook aan een termijn van verzet van 14 dagen in hoofde van de consument zouden onderworpen. 
 
Het is de Commissie onduidelijk wat het begrip “zich verzetten” precies inhoudt. Betekent dit dat de 
consument meteen moet aanbieden om de schuld te betalen? 
 
De Commissie wenst vooreerst de nadruk te leggen op het onderscheid tussen clausules van eenheid 
van rekening en compensatiebedingen, waardoor schuldvergelijking of compensatie tussen rekeningen 
mogelijk gemaakt wordt.  
 
∗ De clausules van eenheid van rekening zijn geen mechanismen van schuldvergelijking: de partijen 

bedingen hierbij dat alle rekeningen die zij onderling zullen onderhouden, subrekeningen zijn van 
een groter geheel. Alle op naam van eenzelfde titularis geopende rekeningen worden hierbij 
beschouwd als louter boekhoudkundige onderdelen of subrekeningen van één en dezelfde 
rekening-courant. 

 
Dergelijke clausules zijn volgens sommige leden van de Commissie  in principe geldig in de mate 
het gaat om de rekeningen in hoofde van éénzelfde titularis. 
 
De vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties wijzen erop dat de eenheid van 
rekening (RC)  in de relatie tussen de kredietinstelling en consument  een fictie is. Een eenheid 
van rekening zou immers met zich meebrengen dat een debetrente nooit zou worden toegerekend 
wanneer alle rekeningen samen een globaal positief saldo zouden vertonen. De theorie van de RC, 
waarop deze blijkbaar steunt, is een praktijk die enkel tussen handelaars bestaat. 
 
 

                                                 
22 Zie hierover R. STEENNOT, “Elektronisch betalingsverkeer- een toepassing van de klassieke principes” 
(Reeks Instituut Financieel Recht, nr. 2), Intersentia, Antwerpen, 2002, inz. p. 233-237. “Opdat de herroeping 
tijdig zou plaatsvinden, dient zij wel de financiële instelling van de begunstigde te bereiken vooral zij zich 
persoonlijk tegenover de begunstigde heeft verbonden. De combinatie van het gegeven dat de opdrachtgever zich 
niet rechtstreeks kan wenden tot de financiële instelling van de begunstigde en van de snelheid waarmee de 
elektronische verwerking van overmakingsopdrachten geschiedt, brengt met zich mee dat een herroeping weinig 
kans op succes heeft” (ibid., p. 234, nr. 342). 
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∗ De eigenlijke compensatiebedingen verlenen de kredietinstelling het recht om de verschillende 
debet- en creditsaldi van de diverse juridische onafhankelijke rekeningen die eenzelfde titularis bij 
hem heeft, middels conventioneel bedongen samenhang onderling te compenseren. 

 
De vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties wijzen erop dat dergelijke praktijk 
moet beantwoorden aan de limieten voorzien in de artikelen 1289 tot 1299, BW. De schulden 
moeten dus zeker, vaststaand, en opeisbaar zijn. Vaak sluiten de banken één van deze wettelijke 
vereisten uit, ten onrechte want het gaat om een uitzonderlijke wijze van uitdoving van schulden. 

 
De Commissie wijst in eerste instantie op het artikel 32.14., juncto artikel 31, § 1, van de 
W.H.P.C. Uit de lezing van dit artikel valt af te leiden dat tegelijkertijd minstens ook uitdrukkelijk 
een compensatie in hoofde van de consument moet worden bedongen. 
 
In principe zijn bedingen van eenheid van rekeningen, en compensatiebedingen geldig 23.  
 
De vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties menen dat het principe van de eenheid 
van rekeningen evenwel niet zomaar kan worden overgebracht binnen de verhouding bankier- 
consument.  
 

∗ De Commissie voegt hier nie ttemin uitdrukkelijk aan toe dat als deze bedingen te algemeen 
geformuleerd zijn24, zij in strijd kunnen bevonden worden met de W.H.P.C. Een diepgaander 
onderzoek dringt zich hieromtrent aan25.  
 

 
Gelet op de verschillende hypotheses die krachtens deze bepaling in aanmerking komen, is de 
Commissie van oordeel dat een meer onderscheiden benadering van deze problematiek zich opdringt.  
 
De Commissie zou hierover een nader onderzoek willen voeren. 
 
 
Artikel 4 
 
De Commissie beveelt aan dat in plaats van de formulering “de wettelijke bepalingen”,  “de wet van 
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument” figureert. Het 

                                                 
23 Zie onder meer Brussel, 3 februari 1986, T.B.H., 1988, 702 (compensatie); Brussel, 10 september 1987, 
T.B.H., 1989, 67 (compensatie); Mons, 20 december 1988, Bank. Fin., 1989, 487 en Mons, 23 mei 1990; 
J.L.M.B., 1990, 1285 (eenheid van rekening en de tegenwerpelijkheid aan de failliete massa); Brussel, 23 
december 1998, T.B.H., 1999, 681 (eenheid van rekening en compensatie). Rechtsleer: o.a. VAN RYN & 
HEENEN, Principes de droit commercial, Deel IV, Titel III (“Banques et opérations de banque”), p. 401; J.M. 
NELISSEN-GRADE, De Rekening-Courant, Maarten-Kluwer, Berchem-Antwerpen-Amsterdam, 1976, p. 382 
(nr. 169). 
24 Op12 februari 1998 heeft de Franse Commission des Clauses abusives geoordeeld dat “la clause qui autorise 
la banque à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d’un compte 
créditeur sur un autre compte débiteur et qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre 
toutes les créances qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme de son client, même en présence 
d’une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la 
relation contractuelle au détriment du consommateur”.  Commission des clauses abusives (France), Avis n° 98-
01 relatif à une clause de compensation stipulée dans des conditions générales de banque, BOCCRF, 14 mai 
1998. 
 
25 De Commissie stelt in dit verband vast dat over de vordering tot staking uitgaande van de Verbruikersunie 
Test-Aankoop tegen enkele banken omtrent het gebruik van verschillende bedingen nog altijd geen definitieve 
uitspraak is gegeven (zie Voorz. Kh. Namen, 8 september 1999, in H. DE BAUW, Jaarboek Handelspraktijken 
& Mededinging 1999, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 229).  
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behoort niet aan de Koning om aan andere wetten dan waarvoor hij een uitvoeringsbevoegdheid heeft, 
het dwingend rechtelijk statuut voor te schrijven. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit betreft een regelgeving ter bescherming van de consument en is 
dus van dwingend recht. De term “van rechtswege nietig” kan enkel bij bepalingen van openbare orde, 
en gaat hier dus te ver. 
 
 

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










