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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kwam op 19 september 1996 samen onder het
voorzitterschap van Mevrouw Louise-Marie HENRION, en bracht onderstaand advies uit over de
omzetting van richtlijn 93/13 van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten.

Inleiding

Van bij de aanvang van haar werkzaamheden werd de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen
geconfronteerd met de vraag of de Europese richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 op juiste wijze werd
omgezet in Belgisch recht.

De Commissie verzocht op 28 maart 1995 de heren Balate en Storme, deskundigen-leden van de
Commissie, deze kwestie te onderzoeken. Hun bevindingen werden voorgesteld en besproken in de
vergaderingen van 6 juni, 27 juni, 11 september en 24 oktober 1995. Hun opmerkingen zijn als bijlage
bij dit advies gevoegd.

Op 20 november 1995 kreeg een werkgroep bestaande uit de heren Coene en Herbots de opdracht het
standpunt van de Commissie terzake uit te werken.

Zijn ontwerp-advies werd besproken en goedgekeurd op de commissievergadering van 19 september
1996.

De Commissie betreurt dat zij niet officieel op de hoogte werd gebracht van de inhoud en de evolutie
van het wetstontwerp betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen
van vrije beroepen en hun clienten, goedgekeurd door de Ministeraad van 5 april 1996.

I. Omzettingswijze

Op dit ogenblik maakt de materie van de onrechtmatige bedingen het voorwerp uit de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, verder
genoemd de 'Wet Handelspraktijken'.

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat de Wet Handelspraktijken verschilt van
de richtlijn, en met name op het vlak van haar toepassingssfeer. Zo is de Belgische wet in principe niet
van toepassing op effecten en andere financiële instrumenten. Bovendien is ze restrictiever, zowel wat
de hoedanigheid van 'verkoper' (ze sluit bijvoorbeeld de beoefenaars van vrije beroepen uit) als het
begrip 'producten' betreft (ze is niet toepasselijk op onroerende goederen behalve haar bepalingen
inzake reclame).

De vertegenwoordigers van de Producenten en Distributeurs vragen dat, terwille van de
rechtszekerheid en de duidelijkheid en coherentie van de reglementering, de bepalingen van de richtlijn
niet in de Wet Handelspraktijken opgenomen zouden worden. Zij bevelen daarentegen aan de
bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit deze wet te lichten en één enkele bijzondere wet uit te
werken waarin alle regels daarover zijn vervat. Deze zouden dan op eenvoruige wijze gelden voor alle
betrokken operatoren.

Volgens hem moet een ontwerp van wet tot omzetting strikt beperkt blijven tot de voorschriften van de
Europese richtlijn, d.w.z. een toepassingsgebied hebben dat beperkt is tot standaard overeenkomsten,
en dient de rechter zijn beoordelingsvrijheid integraal te behouden. Zij kunnen in geen geval akkoord
gaan met een "versnipperde" omzetting van de richtlijn. Ook vragen zij om de bepalingen van de
richtlijn op te nemen in een bijzondere wet.

De vertegenwoordiger van de Middenstand wijst erop dat de Wet Handelspraktijken geen gepast



kader vormt voor de omzetting van de richtlijn inzake vrije beroepen en dat voor deze beroepen een
andere omzettingswijze moet gebruikt worden - zoals trouwens ook gebeurd is voor de
reclamevoorschriften - dat aangepast is aan de bijzondere kenmerken van deze beroepen en aan de
specifieke aspecten van de activiteiten ervan.

In navolging van de vertegenwoordigers van de producenten en distributeurs is hij van mening dat een
wetsontwerp voor de omzetting strikt beperkt moet blijven tot hetgeen de Europese richtlijn
voorschrijft, t.t.z. een toepassingsgebied hebben dat beperkt is tot de typecontracten en de vrije
beoordeling van de rechten integraal bewaren.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers daarentegen  zijn niet te vinden voor een verdere
uitholling of versnippering van de wettelijke bescherming van de Wet Handelspraktijken waarbij de
afdeling 'onrechtmatige bedingen', verwijderd wordt en wensen een versnipperde omzetting van de
richtlijn te vermijden.

Zij menen integendeel, dat de huidige wet van 14 juli 1991 - dat is de bedoeling ervan - dient verder uit
te groeien tot een algemene wet inzake de bescherming van de consument.

Het Verslag van de Studiecommissie tot Hervorming van het Consumentenrecht (de 'Commissie
Bourgoignie') bevat een aantal beginselen die als voorbeeld gesteld kunnen worden voor een
evenwichtige Wet Handelspraktijken. Eén van de essentiële beginselen daarbij is dat de Wet
Handelspraktijken op elke overeenkomst met de consument van toepassing is. Of het nu gaat over het
recht op informatie, reclame, verkopen buiten de onderneming van de verkoper, prijsaanduiding of
onrechtmatige bedingen, de consument moet ten aanzien van alle verkopers en dienstverleners, met
inbegrip van de vrije beroepen en m.b.t. alle goederen en diensten beschermd worden.

II.   Het begrip “onrechtmatig beding”

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is van oordeel dat van het begrip "onrechtmatig
beding" een duidelijke definitie gegeven moet worden.

De vertegenwoordigers van de Producenten, Distributeurs en Middenstand dringen erop aan de
definitie van de richtlijn over te nemen, teneinde interpretatieproblemen te vermijden. Zo ontbreekt in
de Wet Handelspraktijken elke essentiële verwijzing naar de vereiste van goede trouw, in tegenstelling
tot de richtlijn. Dergelijke verwijzing is nochtans noodzakelijk met het oog op de Europese
harmonisatie van de materie: zoniet zullen de Belgische ondernemingen benadeeld worden ten aanzien
van hun Europese concurrenten.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers achten een beding onrechtmatig indien het, alleen of in
samenhang met één of meer andere contractuele bedingen, een kennelijk onevenwicht schept tussen de
rechten en verplichtingen van de partijen, ten nadele van de consument.

De vereiste van goede trouw kan aanleiding geven tot heel wat verwarring en vooral tot een zeer ruime
interpretatiemarge aan interpretaties. De consument moet bewijzen dat het beding in strijd is met de
goede trouw, m.a.w. de beweegredenen van de auteur van het beding aantonen. Zulks verzwaart de
bewijslast van de consument en leidt tot heel wat rechtsonzekerheid.

Daarom wensen de vertegenwoordigers van de Verbruikers minstens het behoud van de huidige
definitie.



III.  Toepassingssfeer van de reglementering

A.  "Consument"

De Commissie stelt vast dat de richtlijn slechts van toepassing is op consumenten die een natuurlijke
persoon zijn, en niet op consumenten die rechtspersonen zijn, zoals de Wet Handelspraktijken het
overigens voorziet.

De vertegenwoordigers van de Producenten, Distributeurs en Middenstand oordelen dat de
toepassingssfeer strikt moeten worden beperkt tot de “consument-natuurlijke persoon” die handelt in
het kader van doeleinden die geen deel uitmaken van zijn professionele bezigheden.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers oordelen dat het niet wenselijk is rechtspersonen uit te
sluiten, noch handelaars die een goed of een dienst verwerven, voor privé-doel einden. De situatie van
een landbouwer die een toestel aankoopt, maar hierover geen deskundigheid heeft, gelijkt sterk op die
van de consument die een contract sluit dat buiten zijn beroep staat. Het is dus perfect mogelijk dat ook
een rechtspersoon (bijvoorbeeld een VZW) in haar relatie tot een verkoper of dienstverlener zich in
eenzelfde toestand van onevenwicht bevindt als een natuurlijk persoon. Die persoon beschikt immers
niet noodzakkelijk over de nodige deskundigheid omdat het goed dat hij verwerft totaal vreemd is aan
zijn eigen activiteit. Vandaar de voorkeur voor het behoud van de huidige toestand.

B.   Standaardovereenkomsten

De Commissie stelt vast dat de Belgische reglementering zonder onderscheid van toepassing is op alle
overeenkomsten die met een verbruiker worden gesloten, terwijl de richtlijn zich beperkt tot de
bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld.

De vertegenwoordigers van de Producenten, Distributeurs en Middenstand achten het absoluut
noodzakelijk dat de Belgische wetgever de toepassingssfeer van de Belgische reglementering aanpast
aan die van de richtlijn.

De toepassing van regels die volledig tegen het principe van contractuele vrijheid indruisen, is immers
alleen aanvaardbaar voor overeenkomsten die door de ene partij aan de andere zijn “opgedrongen”.
Bovendien kan de consument ten opzichte van bedingen waarover hij zelf heeft onderhandeld moeilijk
als een “onbekwame” worden beschouwd. Hij geniet trouwens steeds een bijzondere bescherming,
aangezien de richtlijn voorziet in zeer ruime vermoedens in zijn voordeel. Bovendien ligt de bewijslast
voor het feit dat een standaardbeding het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een afzonderlijke
onderhandeling, bij de verkoper (artikel 3.2).

Overigens dient in het algemeen vermeden te worden dat onze reglementering strikter is dan de
Europese voorschriften. Dit zou immers tot gevolg hebben dat de Belgische ondernemingen worden
benadeeld ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten.

De vertegenwoordiger van de Middenstand meent bovendien dat de strikte omzetting van de
richtlijn, inzonderheid de beperking van de reglementering tot standaardbedingen, bovendien
gerechtvaardigd is door de noodzaak om de handelaar voldoende manoeuvreer ruimte te geven en zijn
handelsbetrekkingen niet te klemmen tussen enerzijds een dwingende reglementering van bedingen in
de overeenkomst met de consument en anderzijds de voorwaarden opgelegd door zijn eigen
leverancier.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers voeren aan dat een beding reeds onrechtmatig is
wanneer het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de
partijen ten nadele van de consument wordt verstoord. Doch ook een door de partijen opgestelde



overeenkomst kan qua inhoud onevenwichtig zijn omdat de onderliggende verhouding tussen partijen
onevenwichtig is, bijvoorbeeld door de ongelijke kennis van de markt, of van de juridische begrippen,
of nog, door de ongelijke economische positie van de partijen.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers vinden dat de rechter ook in dit geval kennis moet
kunnen nemen van de bedingen en deze als onrechtmatig kunnen kwalificeren. Hij zal daarbij
weliswaar steeds rekening kunnen houden met het feit dat de overeenkomst werd onderhandeld om
daaruit vrij af te leiden of een beding al dan niet onrechtmatig is en na te gaan of de consumenter
kennis van heeft genomen.

Zij wensen ook hier dat de huidige toestand van de Wet Handelspraktijken behouden blijft.

C.  Dwingende wettelijke reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen

De Commissie stelt vast dat de contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke reglementaire an
bestuursrechtelijke bepalingen worden overgenomen niet aan de richtlijn onderworpen zijn (artikel
1.2).

De Commissie dringt er echter met nadruk op aan dat de reglementeringen van overheidsdiensten die
de rechten en plichten van contractspartijen bepalen, onderworpen zouden blijven aan de regels
betreffende de onrechtmatige bedingen. Het past immers niet om een onderscheid te maken tussen de
openbare en de private sector. Beide moeten aan dezelfde spelregels onderworpen zijn onrechtmatige
bedingen moeten worden immers sovel in de openbare als in de private sector vastgesteld. Het gevaar
is des te groter in geval van overheidsmonopolie aangezien er dan geen ruimte is voor onderhandeling.

IV. “Zwarte” lijst of “grijze” lijst

De Commissie stelt vast dat de Belgische wet een lijst van 21 bedingen bevat die a priori worden
beschouwd als onrechtmatig en die bijgevolg verboden zijn (vandaar de benaming “zwarte” lijst). De
rechter is dus verplicht een beding te vernietigen zodra hij vaststelt dat het beantwoordt aan een in de
lijst verboden beding, ongeacht al de omstandigheden die het  omringen.

De richtlijn daarentegen bepaalt dat het onrechtmatig karakter van een contractueel beding wordt
beoordeeld met inachtneming van  die omstandigheden. Daarbij zijn van belang de aard van de
goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, de omstandigheden waarin de
overeenkomst werd gesloten, de bedingen van de overeenkomst en andere kontraktuele bedingen
waaraan de betrokken overeenkomst ondergeschikt  zou zijn (artikel 4.1).

De lijst van bedingen van de richtlijn is, in tegenstelling tot deze van de Wet Handelspraktijken,
richtingaangevend voor de bedingen die als onrechtmatig kunnen - en niet moeten -  worden
aangemerkt. De lijst is inhoudelijk niet identiek met die van de Belgische wet. Ze bevat slechts 17
bedingen en bepaalt dat sommige van deze bedingen in bepaalde omstandigheden niet onrechtmatig
zijn (in deel 2).

De vertegenwoordigers van de Producenten, Distributeurs en Middenstand stellen vast de huidige
Belgische wet fundamenteel in strijd is met de richtlijn, die expliciet de beoordelingsvrijheid van de
rechter terzake bekrachtigt. Het stelsel met de zwarte lijst houdt bovendien een risico van willekeur in,
daar het de nietigheid van bedingen tot gevolg kan hebben die, als ze worden teruggeplaatst in hun
context, in feite helemaal niet onrechtmatig zijn. Dat was trouwens de ervaring van de  werkgroep
"Meubelen" van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, die moest vaststellen dat sommige
verbodsbepalingen inzake voorzien door het artikel 32 van de WHP te absoluut waren geformuleerd.

De zwarte lijst heeft ook nog andere ongewenste effecten, zoals het van de markt verdwijnen van



bepaalde producten waarnaar nochtans vraag bestaat van de zijde van de consumenten (bijv.
gebruiksvoorwerpen die bepaalde gebreken kunnen vertonen, die als dusdanig worden aangeboden en
die tegen een lage prijs worden verkocht).

Zij stellen daarom voor het stelsel van de zwarte lijst af te schaffen ten gunste van het stelsel van de
grijze lijst van de richtlijn. De bijlage van de richtlijn zou volledig moeten worden opgenomen, met
inbegrip van het tweede deel ervan, waarin de onstandigheden worden opgesomd waarin bepaalde
bedingen als niet onrechtmatig worden beschouwd. Er moet immers worden vermeden dat bedingen
die in de richtlijn expliciet als niet onrechtmatig worden aangemerkt, in België wèl als onrechtmatig
kunnen worden bestempeld. Dit laatste op straffe van benadeling van de Belgische ondernemingen
tegenover hun Europese concurrenten.

Ten ondergeschikte titel kan het principe van een zwarte lijst worden aanvaard als ze wordt beperkt tot
bepaalde bedingen waarvan de onrechtmatigheid onbetwistbaar is (bijv. bedingen die zouden bepalen
dat het een verbruiker niet is toegestaan een overeenkomst op te zeggen als de verkoper zijn plichten
niet nakomt of die hem bij betwisting zouden doen afzien van elke verhaals mogelijkheid).

De vertegenwoordigers van de Verbruikers zijn verheugd te vernemen dat de Raad van de Europese
Gemeenschappen het principe erkent dat het de taak van de Lidstaten is erop toe te zien dat geen
onrechtmatige bedingen in overeenkomsten met consumenten worden opgenomen. Dit principe wordt
jamer genoeg afgezwakt in de tekst van de richtlijn.

Zij achten het argument volgens het welk de Wet Handelspraktijken met de principes van de richtlijn in
strijd is, onjuist. Zoals uit de rechtspraak blijkt, wordt de beoordelingsvrijheid van de rechter niet
beperkt. Dit wordt eveneens bevestigd door de ervaring van de werkgroep "Meubelen" van de
Commissie, die ondervond hoe moeilijk het is een bepaling te toetsen aan artikel 31 en 32 Wet
Handelspraktijken: men moest voortdurend interpreteren en appreciëren.

Omwille van de rechtszekerheid dient de rechter te kunnen oordelen op basis van wel afgebakende
wettelijke criteria. Ook de partijen dienen duidelijk te weten welke de gevolgen kunnen zijn van een
clausule. Dit wordt niet gggewaarborgd in het geval van een indicatieve lijst.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers wensen bovenal het behoud van de huidige zwarte lijst
van de Wet Handelspraktijken, omdat deze bedingen bevat die de wetgever zelf als manifest
onrechtmatig bestempelt. Het duidelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van partijen
dient niet eens aangetoond te worden vanwege zijn bijzondere aard.

V. Vordering tot staking

De vertegenwoordigers van de Producenten, Distributeurs en Middenstand achten het
noodzakelijk dat, met betrekking tot de bepalingen aangaande de vordering tot staking, het
wederkerigheidsprincipe gerespecteerd wordt. Een dergelijke vordering zou dus ook moeten kunnen
worden ingesteld door een beroepsvereniging tegen een verbruikersvereniging die aan haar leden
bijvoorbeeld modelovereenkomsten zou aanbevelen waarin onrechtmatige bedingen voorkomen ten
nadele van de betrokken beroepsmensen.

De vertegenwoordigers van de Verbruikers brengen hier tegen in dat de reglementering er juist toe
strekt de rechten van de consument te beschermen ten opzichte van verkopers en dienstverleners die in
het nadeel van de consument handelen. Het wederkerigheidsprincipe is hier niet aan de orde.



Bijlage

Voorbereiding van het advies  i.v.m. omzetting richtlijn 93/13
onrechtmatige bedingen

Dit document bevat de lijst van problemen waarover grondig moet worden gedebatteerd en tevens
reeds bepaalde voorkeuren betreffende sommige opties.

A. Omschrijving van onrechtmatige bedingen.

Vindplaats in de belgische wetgeving :
-  art. 31 WHPC 1991
- het B.W. kent wel het begrip onrechtmatige beslissing (décision abusive) in art. 577-9, maar geen
definitie van onrechtmatig.

Vindplaats in de richtlijn :
   art. 3 lid 1 + art. 4, lid 1 en 2.

Konformiteit : wellicht is de huidige Belgische omschrijving konform aan de richtlijn ("kennelijk "in
art. 31 WHPC is wellicht niet strenger dan "aanzienlijk" in art. 3, lid 1 RL). Volledig zeker is dit niet,
aangezien het afhangt van de interpretatie die het HJEG aan art. 3 lid 1 zal geven. Van belang is
daarbij vooral de verwijzing naar de "strijd met de goede trouw" die in de Belgische wet ontbreekt.

Volgens ondergetekenden is het hoe dan ook wenselijk de definitie van de richtlijn over te nemen
(zowel art. 3 lid 1 als art. 4 lid 1 en 2) - onder voorbehoud van wat onder vraag B. e.a. aan bod komt -.
Omdat de tekst uniform moet worden geïnterpreteerd in het Europees recht is het wenselijk dezelfde
termen te gebruiken in het recht van elke lidstaat.

B. Beoogde overeenkomsten.

a. De kategorie overeenkomsten beoogd door de richtlijn is ruimer dan in de WHPC 1991.

Belgische wet v. Richtlijn :
- uitdrukkelijk uitgesloten in Belgische wet (behoudens mogelijke uitbreiding bij KB): effecten en
financiële instrumenten. Niet uitgesloten in de richtlijn.
- verder is de Belgische wet beperkter dan de RL wat de hoedanigheid van verkoper betreft. Het betreft
m.b. niet-kommerciële diensten en onroerend goed.

Het toepassingsgebied van de Belgische regeling voldoet dus niet aan de richtlijn.

Derhalve moet het toepassingsgebied van de WHPC worden gewijzigd in overeenstemming met de
bepalingen inzake onrechtmatige bedingen.

b. Anderzijds bevat de richtlijn een art. 1, lid 2, waardoor de regeling niet verplicht is bij bedingen die
alleen maar dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen overnemen.

In België daarentegen is de heersende interpretatie van de WHPC dat de opname van een beding of
voorwaarde in bestuursrechtelijke verordeningen (reglementen) aan de toetsing niet in de weg staat.

Ondergetekenden vinden het passend deze verworvenheid, nl. dat de verordeningen van de openbare
diensten, zodra ze rechten en verplichtingen van partijen bepalen, aan deze wetgeving zijn



onderworpen, te behouden.

Voor het overige is het niet aan te bevelen art. 1 lid 2 over te nemen.

C. Definitie van de kontraktspartijen.

a. professioneel.

Dit hangt nauw samen met het vorige. De omschrijving van de professioneel is ruimer in de richtlijn
dan in art. 1 WHPC 1991.

De definitie van de richtlijn, art. 2 c), moet dan ook op een of andere wijze worden overgenomen.

b. verbruiker (konsument).

Richtlijn : art. 2 b)
Belgische WHPC : art.1, lid 1, 7°.

- De Belgische omschrijving is enger wat de goederen of diensten betreft. Dit probleem werd evenwel
reeds hierboven (B) besproken.

Omgekeerd is de Belgische omschrijving ruimer dan de richtlijn, doordat zij rechtspersonen niet
uitsluit.

Ondergetekenden opteren voor het behoud van deze verruiming in de Belgische wet.

- Ten slotte vereist de richtlijn niet uitdrukkelijk dat de konsument de goederen of diensten
"uitsluitend" voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt.

Om alle mogelijke non-konformiteit weg te nemen dient - behalve de verruiming naar rechtspersonen -
de definitie van de richtlijn te worden overgenomen.

D. Individueel onderhandelde bedingen / zwart of grijs karakter van de lijst.

De Richtlijn bevat twee versoepelingen waarover debat
nodig is :

a.  de richtlijn is niet van toepassing op bedingen die individueel zijn onderhandeld (art. 3, lid 2)

b. de lijst van bedingen als bijlage van de richtlijn is een grijze (indikatieve) lijst, de bestaande
Belgische lijst is een zwarte lijst (art. 3, lid 3).

Ondergetekenden zijn van oordeel dat :
a. enerzijds de uitsluiting van individueel onderhandelde bedingen zoals in de richtlijn wenselijk is :
het gaat om een zeer beperkt aantal hypotesen en het vermoeden tegen het individueel onderhandeld
karakter van een beding is moeilijk te weerleggen;

b. het anderzijds wenselijk is de bedingen van de lijst die de bijlage vormt van de richtlijn in een
zwarte lijst op te nemen, dit omwille van de grotere rechtszekerheid.

Wat de inhoud van de zwarte lijst betreft is een aanpassing niet verplicht, aangezien de richtlijn geen
zwarte, maar alleen een grijze lijst heeft, maar wel wenselijk.



E. Uitlegregel contra proferentem.

Richtlijn : art. 5
Belgische wet : niets in WHPC, wel art. 1162 B.W.

Hoewel art. 1162 B.W. op dit ogenblik in feite reeds wordt uitgelegd zoals de regel van art. 5 richtlijn,
is voor de omzetting van de richtlijn toch de invoeging van art. 5 richtlijn vereist.

Deze uitlegregel dient beperkt te blijven tot niet individueel onderhandelde bedingen.

F. Sanktie.

De Richtlijn, art. 6, lid 1,  schrijft voor dat de lidstaten moeten bepalen dat de oneerlijke bedingen de
consument niet binden (onder de in het nationale recht geldende voorwaarden).

De WHPC 1991, art. 33,  maakt een onderscheid tussen :
- de bedingen op de zwarte lijst, die nietig en verboden zijn;
- andere oneerlijke bedingen, die de rechter kan nietigverklaren.

In zoverre het laatste fakultatief zou zijn, voldoet het niet aan de richtlijn.

Verder ontbreekt in de Belgische wet ook een bepaling die zegt dat de overeenkomst voor de partijen
bindend blijft indien ze zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.

Dit laatste zou dus best worden ingevoegd.

Wat de formulering van de sanktie betreft, geven ondergetekenden de voorkeur aan de formule "voor
niet geschreven gehouden worden", formule die in België reeds gebruikt wordt in de Wet
konsumentenkrediet. Deze formule is geschikter dan de huidige die ook van "verboden" spreekt, wat
slechts is ingelast omwille van de strafsankties aan bepaalde reeksen verboden van de WHPC, en
onjuist is, omdat niet het beding verboden is, maar het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Het doel van
die inlassing van "verboden" in de WHPC kan beter opgevangen worden door een inlassing of
verduidelijking in art. 93 en/of 94 WHPC, in plaats van in één enkele zin een probleem van
kontraktenrecht en één van mededingingsrecht door elkaar te gooien.

Wel moet duidelijk worden gemaakt dat een afstand van recht door de verbruiker mogelijk is na het
rijzen van een geschil.

G. Toepasselijkheid in de ruimte - internationaal privaatrecht.

Art. 6, lid 2 richtlijn schrijft voor de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de consument de bescherming
niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een land buiten de EG als recht dat op de
overeenkomst van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het
grondgebied van een lidstaat.

Op het eerste gezicht kan dit opgelost worden door op de zwarte lijst die bedingen te plaatsen, waarbij
gekozen wordt voor het recht van een land buiten de EG als recht dat op de overeenkomst van
toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van een
lidstaat.

Dit veronderstelt wel dat de zwarte lijst zelf een "règle d'application immédiate" is.



Het alternatief is een toevoeging aan de Wet van juli 1987 op het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (omzetting van het Europees Verdrag van Rome inzake het recht van
toepassing op verbintenissen uit overeenkomst).

H. Overgangsrecht (toepasselijkheid in de tijd).

De Richtlijn schrijft in art. 22 niet enkel voor tegen welke datum zij moet zijn omgezet, maar eveneens
dat zij toepasselijk is op alle overeenkomsten gesloten vanaf 31 december 1994.

Het lijkt dus dat de Belgische wet zal moeten terugwerken tot op datum van 1 januari 1995, althans
voor die wijzigingen die door de richtlijn worden vereist (dus voor zover ze niet reeds onder de WHPC
van 1991 vallen). Anderzijds is dergelijke terugwerking niet vereist, zelfs ongewenst voor zover de
nieuwe Belgische wet verder zou gaan dan de richtlijn (strijd met het beginsel van rechtszekerheid).

De "eenvoudigste" oplossing zou natuurlijk zijn geen overgangsregels te voorzien (zoals in de WHPC
1991). Wil men die toch, zou de meest korrekte oplossing erin bestaan te zeggen dat de nieuwe
regeling onmiddellijke werking heeft, maar dat de rechter wél verplicht is om voor overeenkomsten
gesloten tussen 1 januari 1995 en de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet het oude
belgische recht te interpreteren konform de richtlijn.

I. Stakingsvordering en procedureregels.

De Belgische WHPC kent de vordering tot staking, doch enkel tegen handelaars en ambachtslieden die
met onrechtmatige bedingen verkopen of te koop aanbieden.

De Richtlijn schrijft een dergelijke vordering op ruimere schaal voor. Vooreerst omwille van het
ruimere toepassingsgebied (vrije beroepen, onroerend goed, e.d.m.). Zo b.v. moet zij ook kunnen
worden gericht tegen beroepsorganisaties, alsook tegen het enkel aanbevelen van onrechtmatige
bedingen (b.v. ook door een raadsman).

De Belgische wetgever moet dus bijkomende mogelijkheden van stakingsvordering invoeren.

Ondergetekenden achten het wenselijk een algemene stakingsvordering in te voeren voor het hele
toepassingsgebied van de richtlijn, dit naast de bestaande stakingsvordering die onrechtmatige
mededinging (of konsumentenbeschadiging) door handelaars betreft. De procedureregels (ook die van
de bestaande WHPC) zouden evenwel best worden overgebracht naar het gerechtelijk wetboek,
waarmee zij hoe dan ook reeds ruim overlappen sedert de invoering van het tegensprekelijk
verzoekschrift bij W. d.d. 3-8-1992. De regels zouden daar moeten worden geharmoniseerd voor alle
stakingsvorderingen.

J. Wijze van omzetting.

Vier oplossingen kunnen overwogen worden :

- interne wijziging van de WHPC 14 juli 1991. Deze oplossing miskent de noodzaak de richtlijn toe te
passen op andere personen dan verkopers in de zin van art. 1 WHPC, w.o. de vrije beroepen.

- interne wijziging van de WHPC 14 juli 1991 en een afzonderlijke wet voor de vrije beroepen, zoals
inzake misleidende reclame.

- nieuwe wet op de onrechtmatige bedingen met het toepassingsgebied van de richtlijn en
overheveling (c.q. afschaffing c.q. wijziging)van de bestaande bepalingen uit de WHPC
betreffende onrechtmatige bedingen naar die nieuwe wet



- 
- integratie van de vereiste bepalingen in het B.W., waarbij bepaald wordt dat deze regels van
toepassing zijn zodra de wederpartij een consument is in de hogerbeschreven zin. De zuivere
procedureregels zouden naar het gerechtelijk wetboek gaan (cfr. supra I.) en om het bestaande sanktie-
apparaat van de WHPC jegens handelaars intakt te houden zou er in art. 93 of 94 een verwijzings- of
schakelbepaling worden ingelast.

Ondergetekenden verkiezen de laatste oplossing, omwille van de grotere invloed die van een wijziging
van het B.W. zou uitgaan (als bijlage een tekst die illustreert op welke wijze de richtlijn bij voorbeeld
in het B.W. zou kunnen worden geïntegreerd).

Voor zover deze oplossing niet zou worden gekozen, dient te worden gekozen voor een afzonderlijke
wet die de richtlijn in zijn geheel omzet, met overheveling van de desbetreffende bepalingen uit de wet
handelspraktijken.

De omzettingswet moet bij publikatie ook uitdrukkelijk vermelden dat het om een omzettingswet gaat.

Juni 1995
E. BALATE
M.E. STORME



Bijlage : voorbeeld van mogelijke integratie in het B.W.

Het betreft hier slechts één mogelijke omzetting bij wijze van voorbeeld.

Na art. 1131 :

Hoofdstuk I bis. Onrechtmatige bedingen.

Art. 1133-2 B.W.

Lid 1. Een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, wordt voor de
toepassing van dit hoofdstuk als onrechtmatig beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten
nadele van een partij aanzienlijk verstoort.

Lid 2. Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn
geweest wanneer het van tevoren is opgesteld en de andere partij dientengevolge geen invloed op de
inhoud ervan heeft kunnen hebben.

Het feit dat sommige onderdelen van een beding of een afzonderlijk beding het voorwerp zijn geweest
van een afzonderlijke onderhandeling sluit de toepassing van dit artikel op de rest van een
overeenkomst niet uit, indien de globale beoordeling leidt tot de conclusie dat het niettemin gaat om
een toetredingsovereenkomst.

Een standaardbeding wordt geacht niet het voorwerp te zijn geweest van afzonderlijke onderhandeling,
tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Lid 3. Bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding van een overeenkomst (voor
de toepassing van dit hoofdstuk) worden alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst,
alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze
afhankelijk is op het moment waarop de overeenkomst is gesloten, in aanmerking genomen, rekening
houdend met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Lid 4. De beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen (voor de toepassing van dit
hoofdstuk) heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst,
noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te
leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijke en begrijpelijk zijn
geformuleerd.

Lid 5. De reglementen houdende voorwaarden voor de levering van goederen of diensten worden voor
de toepassing van dit hoofdstuk met overeenkomsten gelijkgesteld.

Art. 1133-3 B.W.

Lid 1. Een onrechtmatig beding waarover niet afzonderlijk is onderhandeld in een overeenkomst
tussen een professioneel en een verbruiker, wordt jegens de verbruiker voor niet geschreven gehouden.

(De overeenkomst blijft bindend voor partijen indien zij zonder de onrechtmatige bedingen kan
voortbestaan).

Lid 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder professioneel verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon die handelt in het kader van zijn publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsaktiviteit
of statutaire aktiviteit, met of zonder winstoogmerk.



Lid 3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder consument verstaan  elke (natuurlijke of
rechts)persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn beroepsaktiviteit.

Art. 1133-4 B.W.

In een overeenkomst tussen een professioneel en een consument zijn onrechtmatig en worden
dienvolgens (jegens de consument) voor niet geschreven gehouden, de bedingen en voorwaarden of
combinaties van bedingen en voorwaarden waarover niet afzonderlijk is onderhandeld (in de zin van
art. 1133-2) en die tot doel of gevolg hebben :

(zwarte lijst)

o.m.

22° de consument de door dit hoofdstuk geboden bescherming te ontzeggen door de keuze van het
recht van een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie als recht dat op de overeenkomst van
toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van een
lidstaat;

Art. 1133-5 B.W.

Lid 1. Onverminderd de andere sancties van gemeen recht, kunnen de in lid 2 genoemde personen de
staking vorderen van het gebruik of het aanbevelen van onrechtmatige bedingen die zijn opgesteld met
het oog op een algemeen gebruik in de in art. 1133-3 genoemde overeenkomsten. Bij de beoordeling
hiervan is de uitlegregel van art. 1162 bis B.W. niet van toepassing.

Lid 2. De vordering tot staking kan worden ingesteld door :
1. de belanghebbenden;
2. de Minister of Ministers die voor de betrokken aangelegenheid bevoegd zijn;
3. een beroeps- of interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid;
4. een vereniging ter verdediging van de verbruikersbelangen die rechtspersoonlijkheid bezit en in de
Raad van het Verbruik vertegenwoordigd is.

Ongeacht (hetgeen omtrent het belang is bepaald in / de bepalingen in) de artikelen 17 en 18 van het
gerechtelijk wetboek kunnen de verenigingen bedoeld in punten 3 en 4 in rechte optreden voor de
verdediging van hun statutair omschreven collectieve belangen.

Lid 3. Aanplakking van de beslissing, of een door de rechter opgestelde samenvatting ervan, tijdens de
door de rechter bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de veroordeelde, en
bekendmaking ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt, dit alles op kosten van
de veroordeelde, kunnen worden gevorderd indien ze er kunnen toe bijdragen dat de gewraakte daad of
de uitwerking ervan ophouden.

Art. 1162 lid 2 of 1162bis B.W.

In het geval van overeenkomsten zoals bepaald in art. 1133-3 lid 1 moeten de schriftelijke bedingen
steeds duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding,
prevaleert de voor de consument gunstigste interpretatie.

Wijziging van art. 587 Ger.W.



587, eerste lid :
het ten tweeden male ingevoegde punt 3° wordt vervangen door :
5° op de vorderingen, bedoeld in art. 4 van de wet betreffende de misleidende reclame inzake vrije
beroepen;
6° op de vorderingen als bedoeld in art. 1133-5 van het burgerlijk wetboek, in aangelegenheden die tot
de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoren.

Tweede lid : Behoudens andersluidende wetsbepalingen worden de in het eerste lid bedoelde
vorderingen ingesteld en behandeld naar de vormen van het kort geding. De vorderingen bedoeld in
punt (...) 5° en 6) kunnen daarbij worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak.

Wijziging van art. 589 Ger.W.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel doet uitspraak :
1° op de vorderingen bedoeld in de artikelen 95 en 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument overeenkomstig de
voorschriften vastgesteld in art. 98 tot 100 van deze wet;
2° op de vorderingen bedoeld in art. 1133-5 van het burgerlijk wetboek, in aangelegenheden die tot de
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren;
3° op de vorderingen bedoeld in art. 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten, overeenkomstig art. 221 van deze wet;
4° op de vorderingen bedoeld in art. 109 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Behoudens andersluidende wetsbepalingen worden de in het eerste lid bedoelde vorderingen ingesteld
en behandeld naar de vormen van het kort geding. Zij kunnen daarbij worden ingesteld bij
verzoekschrift op tegenspraak.

Toevoeging van een tweede lid aan art. 94 WHPC.

Lid 2. Verboden is het gebruik of het aanbevelen van oneerlijke bedingen, waarover niet afzonderlijk
is onderhandeld, in de zin van art. 1133-2 B.W., in overeenkomsten tussen een verkoper en een
consument.

Art. 1162 bis B.W. is niet van toepassing bij de beoordeling van het verboden karakter in de zin van
deze bepaling.



Advies over het dokument van de deskundigen met betrekking tot de omzetting van de Europese
richtlijn inzake onrechtmatige bedingen, opgesteld door de heren BALATE en STORME

Zonder het belang van dit dokument in twijfel te willen trekken, heb ik drie bemerkingen :

1)Naar mijn mening bestaat de rol van de permanente deskundigen bij de Commissie voor
onrechtmatige bedingen er niet in, oplossingen voor te stellen, maar wel zo objectief mogelijk te
antwoorden op de vragen, gesteld door de stemgerechtigde leden; daarbij dienen ze hen voor een open
keuze te stellen en te wijzen op de gevolgen van deze of gene oplossing, op technisch en, desgevallend,
op politiek vlak.

2)Wat mijn persoonlijke mening betreft inzake het inhoudelijke, en rekening houdend met het in dit
dokument uitgebrachte advies, zie ik geen enkele reden om in de Belgische wetgeving een zwarte lijst
van onrechtmatige bedingen te handhaven, daar waar in de richtlijn enkel verwezen wordt naar een
grijze lijst; bovendien zouden de bedingen, die in de Belgische wet worden opgesomd en die van de
richtlijn met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Op die wijze zou volgens mij ook
worden beantwoord aan het streefdoel van gelijkheid tussen de operatoren van het economische leven
die tot de Lidstaten van de Europese Gemeenschap behoren, streefdoel dat uitdrukkelijk wordt
aangegeven in de aanhef van de richtlijn.

3)Nog op het inhoudelijke vlak, en steeds in dezelfde geest, meen ik dat de bepalingen inzake de
onrechtmatige bedingen, gebruikt in de relatie verkopers/consumenten, wegens hun beperkt
toepassingsgebied niet op hun plaats zijn in het Burgerlijk Wetboek. Het zou naar mijn gevoel beter
zijn, moest men zich in België toespitsen op het uitwerken van een Verbruikerscode, waarin deze
bepalingen perfect zouden kunnen worden ingepast.

Irma MOREAU-MARGREVE
Gewoon hoogleraar aan de Rechtsfaculteit

van de Universiteit van Luik
Permanent deskundige bij de Commissie

voor Onrechtmatige Bedingen

Luik, 2 mei 1996.


