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Advies op een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van 
vastgoedmakelaars in contracten van bemiddeling 
 
 
 
Bij brief van 10 oktober 2006 werd de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen door de 
Minister van Consumentenzaken, Freya Van den Bossche,  gevraagd om bij toepassing van 
het artikel 34, tweede lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de 
voorlichting en bescherming van de consument (hierna de W.H.P.C.), een advies te geven 
over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden van vastgoedmakelaars 
in contracten van bemiddeling.  
 
De Commissie, aan wie deze brief op 13 oktober werd overgemaakt,  werd gevraagd om haar 
advies binnen de termijn van één maand uit te brengen. Bij brief van 25 oktober 2006 deelde 
de Commissie, die enkel op maandelijkse basis bijeenkomt en in het geheel geen voltijdse 
leden telt, mee de nodige inspanningen te doen om haar advies tegen eind november uit te 
brengen.  
 
Dit ontwerp is geïnspireerd op de aanbevelingen van de Commissie over de algemene 
voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten van verkoopbemiddeling, in haar advies 
van 3 juni 2004 (C.O.B. nr. 13) 1. 
 
De laatstgenoemde aanbevelingen vormen echter slechts een beleidsvoorbereidend document. 
Gezien de omstandigheid dat de aanbevelingen van de Commissie overgenomen worden in 
een koninklijk besluit dat is gesteund op in artikel 34 van de W.H.P.C. is een nieuw advies 
van de Commissie vereist krachtens het reeds hoger aangehaalde tweede lid van dit artikel 34. 
 
De Commissie mocht vernemen dat de Raad van State reeds een advies uitbracht over het aan 
de Commissie voorgelegde ontwerp. 
 
Gelet op het feit dat de in het ontwerp van koninklijk besluit voorgestelde bepalingen voor 
een groot deel geïnspireerd zijn door de aanbevelingen van de Commissie met betrekking tot 
contracten van verkoopbemiddeling, en gelet op het heel korte tijdsbestek dat haar werd 
toebedeeld, wordt door de Commissie enkel ingegaan op die punten die een toevoeging, een 
concretisering, of een afwijking vormen ten aanzien van de door haar geformuleerde 
aanbevelingen. 

                                                 
1 Te raadplegen op de website van de F.O.D. Economie: 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_Adviezen_CommissieOB/COB13.p
df 
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Artikelsgewijze bespreking van het voorgelegde ontwerp 
 
 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
 
In artikel 1 wordt bepaald dat de bij het besluit voorgeschreven bedingen van toepassing zijn 
op de contracten tot (1) verkoop-, aankoop, verhuur- en huurbemiddeling, gesloten tussen (2) 
vastgoedmakelaars bedoeld in het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming 
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaars en de 
consument. 
 
(1) In vergelijking met de aanbevelingen van de Commissie, die enkel betrekking hadden op 

overeenkomsten tot verkoopbemiddeling, worden in het aan de Commissie voorgelegde 
besluit ook de overeenkomsten tot aankoopbemiddeling, verhuur- en huurbemiddeling, 
onderworpen aan de in het besluit voorgeschreven materiële bepalingen. 

 
Hoewel het merendeel van de bepalingen op overeenkomstige wijze kunnen worden 
beoordeeld wat de laatstgenoemde andere bemiddelingsactiviteiten betreft- de 
omstandigheid dat de door de representatieve beroepsorganisaties voorgestelde 
typecontracten min of meer gelijke bedingen bevatten, getuigt hiervan- , merkt de 
Commissie op dat bij de beoordeling van het eventuele onrechtmatige karakter van 
sommige bedingen, de aard van de verstrekte diensten mede in aanmerking dient te 
worden genomen. (zie het artikel 31, § 3, W.H.P.C.). 
 
De Commissie betreurt in dit opzicht dat bijvoorbeeld de bedingen inzake de duur van de 
overeenkomst en de schadebedingen, niet vanuit het uitgangspunt van de specifieke 
kenmerken eigen aan verhuurbemiddeling (met desgevallend specifieke segmenten, 
bijvoorbeeld de korte termijn verhuur in toeristische gebieden) afzonderlijk worden 
geregeld. 
 

(2) In het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit worden enkel de vastgoedmakelaars 
bedoeld in het koninklijk besluit van 62 september 2006, beoogd. 

 
 Zoals mede kan afgeleid worden uit de bespreking van de van toepassing zijnde wetgeving 

op de activiteiten van vastgoedmakelaars in de aanbevelingen van de Commissie3, is voor 
de bepaling van de draagwijdte van het begrip "verkoper" in artikel 1.6. van de W.H.P.C.  
de aard van de activiteit doorslaggevend4, en niet de hoedanigheid van de persoon die deze 
activiteit verricht, evenmin als het winstoogmerk. Het artikel 31, § 2, 2° van de W.H.P.C., 
dat het begrip 'verkoper' voor de toepassing van de afdeling onrechtmatige bedingen nog 
ruimer definieert teneinde tot een correcte omzetting van de richtlijn die het omzet5 te 
komen, stelt het handelen in het kader van een beroepsactiviteit centraal. 

 

                                                 
2 En niet 16 september, zoals bij vergissing wordt weergegeven in de Nederlandse versie van het ontwerp van 
koninklijk besluit. 
3 C.O.B. 13, 3 juni 2004, I. Toepassingsgebied, p. 3, 
4 Bij de invulling van het begrip "dienst" (artikel 1.2. van de W.H.P.C.) staat het begrip "objectieve daad van 
koophandel" centraal: makelaarsverrichtingen vallen onder de opsomming van dergelijke daden gegeven in 
artikel 2 van het Wetboek van Koophandel (art. 2, 8°). 
5 Richtlijn nr. 1993/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten, P.B.E.G., 21 april 1993, nr. L 95/29. 
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 Het Hof van Cassatie heeft in zijn arresten van 11 mei 2001 en 13 september 20026 het 
standpunt bevestigd dat men terzake moet uitgaan van de aard van de activiteit voor de 
vraag of men met een "verkoper" in de zin van de W.H.P.C. te maken heeft. Drie criteria 
zijn hierbij van belang, namelijk,  
- het op een georganiseerde wijze ( cf. het begrip "activiteit")  
- stellen van objectieve daden van koophandel (het winstoogmerk is dus niet van belang),  
- waarbij men zich tot het publiek richt." 

 
De Commissie stelt bijgevolg voor om de verwijzing naar het koninklijk besluit van 6 
september 2006 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 
vastgoedmakelaars in artikel 1 weg te laten. 
 
Aangezien op die manier ook de bemiddelingsactiviteit verricht door titularissen van een vrij 
beroep7 zou worden geviseerd, zou het aanbeveling verdienen eveneens 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 als wettelijke grondslag te 
vermelden. 
 
De Commissie beseft dat ook die wet noopt tot de raadpleging van de Commissie en dat, wat 
die raadpleging betreft, in de Commissie ook vertegenwoordigers van de vrije beroepen 
zouden moeten opgenomen zijn. Wat dat betreft, is nog geen regeling getroffen. Dat laatste 
heeft één van de vrije beroepen niet verhinderd een advies te vragen, èn de Commissie niet 
verhinderd een advies uit te brengen, over een modelcontract in dat vrije beroep ( C.O.B. nr. 
20 van 5 mei 2006, Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat)8. 
 

                                                 
6 Van het hier verdedigde standpunt dat de aard van de activiteit centraal staat wordt wel afgeweken in een 
Cassatiearrest van 31 januari 2002 dat juist betrekking heeft op deze sector (Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars t. NV Notarishuis, C 01/.0201.N, o.m. in H. DE BAUW, Jaarboek Handelspraktijken & 
Mededinging 2002, Kluwer, Mechelen, 2003, 414). 
 
Hier was het verkopersbegrip echter niet rechtstreeks aan de orde, en stond de volgende vraag centraal: vallen 
notarissen die een aparte vennootschap oprichten waarvan het statutair doel verkoopbemiddeling is wel onder de 
uitsluitingsgrond van artikel 4, 1° van het K.B. van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van 
de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar? Dit artikel 4, 1° bepaalt namelijk dat personen die 
vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefenen en die dit doen op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of 
van vaste beroepsgebruiken voor zover hij onderworpen is aan de tucht van een erkende beroepsinstantie"- zoals 
notarissen- vrijgesteld zijn van het in dit K.B. gereglementeerd statuut. 
 
Er wordt dan ook algemeen aangenomen dat deze uitspraak geen invloed heeft op het hierboven verkondigde 
standpunt dat men moet uitgaan van de aard van de activiteit om te beoordelen of iemand als verkoper in de zin 
van de W.H.P.C. 
 
7 Bijvoorbeeld notarissen. 
8 Gepubliceerd op de website van de F.O.D. Economie: 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_Adviezen_CommissieOB/COB20.p
df 
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Artikel 2 
 
  
De Commissie merkt op dat een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de 
opdracht en de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van 
de consument.  
 
Dit onderscheid komt niet duidelijk naar voor in de tekst, en de Nederlandse en de Franse 
versie van dit artikel verschillen in dit opzicht van elkaar. 
 
De Commissie stelt om die reden de volgende formulering voor: 
 
« La mission de l’agent immobilier et l’étendue de ses pouvoirs sont décrits de manière claire 
et non équivoque sous une seule rubrique du contrat, établissant notamment si la mission de 
l’agent immobilier comporte la conclusion du contrat au nom et pour le compte du 
consommateur. » 
 
« De opdracht van de makelaar en de omvang van zijn bevoegdheid……, waarin onder meer 
duidelijk blijkt of de opdracht van de makelaar het sluiten van de overeenkomst in naam en 
voor rekening van de consument omvat. » 
 
 
Artikel 3 
 
(1) De Commissie merkt vooreerst op dat een dergelijke bepaling niet valt binnen de 
bevoegdheid die aan de Koning is gegeven (art. 34 W.H.P.C.) om het gebruik van bepaalde 
bedingen voor te schrijven of te verbieden in de verkoopcontracten, aangegaan met de 
consument. 
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om dit artikel onder het artikel 5, 10° van het ontwerp 
onder te brengen, en het op die plaats als volgt te herformuleren: 
« Une clause de renonciation telle que visée à l’article 88 de la loi du 14 juillet sur les 
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, mais 
d’application également lorsque le contrat n’a pas été conclu en dehors ..etc. » . 
« Een verzakingsbeding zoals bedoeld in het artikel 88 van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, maar 
ook van toepassing indien het contract niet werd gesloten buiten… ». 
 
(2) Door de consument in het algemeen een verzakingsrecht van 7 werkdagen te geven, 
wordt het sluiten van bemiddelingsovereenkomsten van korte duur quasi onmogelijk gemaakt. 
 Toch kunnen zulke overeenkomsten in bepaalde markten voorkomen. 
 
De Commissie is van mening dat dient rekening gehouden te worden met de bemoeilijking, in 
gevolge dit veralgemeend verzakingsrecht,  op het sluiten van deze 
bemiddelingsovereenkomsten van korte duur. 
 
(3) De Commissie wijst in dit opzicht eveneens naar de onduidelijkheid met betrekking tot het 
aanvangspunt van de duur van de overeenkomst, voornamelijk van belang bij kortlopende 
opdrachten of bij exclusieve bemiddeling. Er zou bijgevolg dienen te worden verduidelijkt 
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vanaf wanneer de overeenkomst begint te lopen: vanaf haar sluiting, dan wel vanaf het 
verstrijken van de bedenktermijn. 
 
Artikel 4 
 
Dit artikel is een overname van het artikel 3 van de W.H.P.C. De Commissie ziet er de 
noodzaak en de meerwaarde niet van in deze bepaling nog eens uitdrukkelijk te herhalen in 
het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit. Bovendien valt een dergelijke bepaling niet 
binnen de krachtens artikel 34 W.H.P.C. aan de Koning gegeven bevoegdheid om het gebruik 
van bepaalde bedingen voor te schrijven of te verbieden in de verkoopcontracten, aangegaan 
met de consument. 
 
De Commissie stelt bijgevolg voor deze bepaling te schrappen. 
 
 
Artikel 5 
 
Aanhef 
 
(a) Eerste zin 
 
De door artikel 34 van de W.H.P.C. aan de Koning verleende delegatiebevoegdheid om het 
gebruik van  bepaalde bedingen of voorwaarden in de verkoopcontracten, aangegaan met de 
consument, voor te schrijven of te verbieden, respectievelijk typecontracten op te leggen, 
impliceert naar het oordeel van de Commissie niet dat de Koning rechtstreeks de vorm van 
contracten kan bepalen op grond van artikel 34, zeker niet als deze vorm als een 
geldigheidsvereiste zou worden vooropgesteld. 
 
De Commissie stelt bijgevolg de volgende formulering voor: 
"De consument heeft geen andere verplichtingen dan die welke in de geschreven en 
ondertekende overeenkomst zijn opgenomen." 
 
Ligt eerder de bedoeling voor het aanvullend gemeen recht niet helemaal buiten toepassing te 
stellen (bijvoorbeeld wat de opeisbaarheid van verwijlsintresten betreft), dan kan de volgende 
formulering in overweging worden genomen: 
“De consument heeft geen andere verplichtingen dan die welke in de geschreven en 
ondertekende overeenkomst zijn opgenomen, Indien één van de bepalingen van deze 
overeenkomst nietig zou zijn maar de overeenkomst wordt behouden, gelden voor hetgeen 
door vernietigde bepalingen was geregeld, de verplichtingen die in het algemeen uit de wet 
volgen.” 
 
b)Tweede zin 
 
Aangezien hier het gebruik van of het verbod van bepaalde bedingen wordt voorgeschreven, 
past de bewoording "gegevens" niet. De Commissie stelt voor om de tweede zin als volgt te 
formuleren: "De voorwaarden van de overeenkomst bepalen:…"  
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Artikel 5, 1° 
 
De Commissie beveelt aan de woorden "in voorkomend geval", "le cas échéant" in de eerste 
alinea weg te laten. 
 
In de Franse versie werd verkeerdelijk de term "conditions de vente" gebruikt in de eerste 
alinea. Zoals uit de Nederlandse versie blijkt, en zoals ook blijkt uit het artikel 1 van het 
ontwerpK.B. 9, gaat het om "de voorwaarden", "les conditions". 
 
Nog wat de Franse versie betreft, dient in de tweede alinea de term "contrat d'intermédiaire de 
vente" in het meervoud te worden weergegeven, dus "contrats d'intermédiaire de vente". 
 
De Commissie wil er nog op wijzen dat de tweede alinea in feite een verduidelijking van de 
eerste alinea is, voor wat de hypothese betreft van lastgeving. 
 
Artikel 5, 2°: De duur van de overeenkomst 
 
In deze bepaling wordt, indien het om een exclusieve bemiddeling zou gaan, de duur van deze 
exclusiviteit beperkt tot maximaal zes maanden. 
 
Aangezien het eerder gaat om een beperking in de tijd van de exclusiviteit, beveelt de 
Commissie aan de titel van deze bepaling te veranderen in "De duur van de exclusiviteit"/"La 
durée de l'exclusivité". 
 
De Commissie beveelt eveneens aan om de Franse versie als volgt aan te passen: "Si l'agent 
immobilier bénéficie de l'exclusivité, celle-ci ne peut être supérieure à six mois." 
 
Artikel 5, 3° 
 
De Commissie stelt de volgende formulering voor: 
"Indien een voor bepaalde duur gesloten overeenkomsten stilzwijgend wordt verlengd of 
vernieuwd, kan zij ten allen tijde en zonder kosten worden beëindigd mits een opzegtermijn 
van minimum tien werkdagen en maximum één maand." 
 
Toelichting: 
 
1. De bedingen van stilzwijgende verlenging slaan enkel op overeenkomsten van bepaalde 

duur. 
 
2. Naast stilzwijgende verlenging, dient ook rekening gehouden te worden met de hypothese 

van stilzwijgende hernieuwing: bij hernieuwing van een overeenkomst met vaste duur 
begint opnieuw een vaste duur te lopen10. 

 
3. Niet enkel de contractuele verlenging/ vernieuwing, maar ook de feitelijke verlenging van 

het contract, volgend uit de gedragingen van de partijen, worden op die manier geviseerd. 
 

                                                 
9 Er kan in dit verband vooral worden gewezen op opmerking (1) bij de bespreking van artikel 1.  
10 Er wordt in dit opzicht verwezen naar het artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 
beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop (B.S., 5 oktober 1961), 
ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 13 april 1971 (B.S., 21 april 1971). 
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Artikel 5, 4° 
 
Voorstel voor wat de Nederlandse versie betreft: 
" Wanneer de makelaarsovereenkomst 11 bepaalt dat de opdracht is vervuld indien een 
wederpartij een geldig bod heeft uitgebracht, wordt bepaald dat dit bod slechts geacht wordt 
gedaan te zijn indien het is gedaan in een geschrift of op een andere manier die aan de klant 
een vast bewijs levert van het bod dat uitgaat van deze wederpartij." 
 
Artikel 5, 5° 
 
Voorstel van verduidelijking: 
"Wanneer de makelaarsovereenkomst bepaalt dat met de vervulling van de opdracht 
gelijkstaat de overeenkomst die door de consument wordt gesloten met een wederpartij 
waaraan de makelaar informatie heeft verschaft, wordt verduidelijkt dat hieraan is voldaan 
indien het precieze en individuele informatie betreft en wordt voorts bepaald welk bewijs de 
makelaar daarvan zal leveren." 
 
Toelichting: 
 
1. De toevoeging "door de consument" lijkt noodzakelijk met het oog op de duidelijkheid 

van de wetsbepaling. 
2. Het volgt reeds uit de normale regels inzake de bewijslastverdeling dat het aan de 

makelaar, die beweert dat de wederpartij waarmee de consument de overeenkomst heeft 
afgesloten door hem zou zijn aangebracht, is om aan te tonen dat precieze en individuele 
informatie aan die wederpartij werd verschaft. Aangezien de makelaar op die manier de 
vervulling van zijn opdracht wil staven, is het aangewezen daarbovenop aan de makelaar 
op te leggen in het makelaarscontract te verduidelijken op welke wijze hij dit bewijs zal 
leveren. 

 
Artikel 5, 6° 
 
Eerste alinea 
 
Tekstvoorstel: 
"Wanneer de overeenkomst bepaalt dat de makelaar recht heeft op een vergoeding in verband 
met overeenkomsten die door de cliënt worden gesloten na de beëindiging van de 
makelaarsovereenkomst, op voorwaarde dat de makelaar aan de wederpartij tijdens de 
makelaarsovereenkomst precieze informatie heeft verschaft, bepaalt de overeenkomst dat het 
precieze en individuele informatie betreft en dat de makelaar binnen de zeven werkdagen na 
beëindiging van de makelaarsovereenkomst deze informatie heeft gegeven en het bewijs van 
het geven van deze informatie." 
 
Toelichting: 
 
Dit voorstel vloeit voort uit het voorstel met betrekking tot artikel 5, 5° 12. 
 
 
 
                                                 
11 Dit voorstel wordt geformuleerd met het oog op de uniformiteit van de in het k.b. gebruikte terminologie. 
12 Zie in dit verband eveneens de toelichting onder punt 2 bij de bespreking van artikel 5, 5°. 
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Derde alinea 
 
Tekstvoorstel: 
"De makelaar heeft slechts recht op de vergoeding indien de overeenkomst door de 
consument wordt gesloten binnen een termijn die gelijk is aan de effectieve duur van de 
overeenkomst en die ten hoogste zes maanden bedraagt." 
 
Toelichting: 
De vastgestelde periode van zes maanden lijkt nogal forfaitair. Een dergelijke lange termijn 
ligt tevens niet in de lijn van wat bijvoorbeeld gebruikelijk is bij huurbemiddeling. 
 
 
Artikel 5, 7° 
 
Tekstvoorstel: 
" In geval de verkoop of de verhuur niet plaatsvindt ten gevolge van de verwezenlijking van 
een voorwaarde, is de consument geen enkel ere- of commissieloon verschuldigd.” 
 
Toelichting: 
De bepaling zoals die nu geredigeerd is, viseert de klassieke hypothese van het sluiten van een 
(koop-, huur-)overeenkomst door een kandidaat-koper (-huurder) onder de opschortende 
voorwaarde van het bekomen van een krediet. 
 
Meer in het algemeen kan elke hypothese waarbij de verkoop of de verhuurovereenkomst 
omtrent het onroerend goed, voorwerp van de bemiddeling door de vastgoedmakelaar, 
gesloten onder een opschortende of een ontbindende voorwaarde, geviseerd worden door deze 
bepaling. 
 
Artikel 5,8° 
 
In artikel 5, 8° wordt bepaald dat de consument steeds over een eenzijdig opzeggingsrecht 
moet beschikken en dat de opzegvergoeding, zo zij wordt bedongen, in geval van opzegging 
door de consument maximum 50% van het ere- of commissieloon mag bedragen. De 
Commissie begrijpt dat deze laatste bepaling geldt wanneer de consument het onroerend goed, 
voorwerp van de bemiddelingsopdracht, niet binnen de 6 maanden na de opzegging verkoopt 
of verhuurt aan iemand die van de makelaar precieze informatie had gekregen voor het 
beëindigen van de makelaarsovereenkomst. 
 
De Commissie bemerkt dat het recht op eenzijdige opzegging bijgevolg milder wordt 
geregeld dan het maximale bedrag aan schadevergoeding in gevolge de toepassing van een 
schadebeding (75%, zie artikel 6, 4° ontwerpk.b.). 
 
Toch stelt de Commissie zich ernstig de vraag naar het nut en naar de mogelijke nadelige 
gevolgen van dergelijke bepaling waarin een opzegmogelijkheid voor de consument wordt 
opgelegd en geformuleerd wordt in combinatie met een mogelijke opzegvergoeding die niet 
minder dan 50% van het ere- of commissieloon mag bedragen. Men zou met dergelijke 
bepaling de consument kunnen misleiden door wettelijk toe te laten dat aan de uitoefening 
van een “recht” een in de feiten toch wel hoge (max. 50%) opzegvergoeding wordt 
gekoppeld.  
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De omstandigheid dat voortaan voor alle contracten inzake verkoop- of verhuurbemiddeling, 
uitgaande van vastgoedmakelaars, de opzegvergoeding maximaal 50% zou bedragen, stemt 
immers, naar het oordeel van de Commissie, niet redelijkerwijs overeen met een faire 
schatting van de schade die de tegenpartij (de makelaar) zou kunnen ondervinden ten gevolge 
van de uitoefening van dit eenzijdig beëindigingsrecht door de consument. 
 
In dit verband – m.n. in verband met het mogelijks opleggen van overdreven hoog gestelde 
opzegvergoedingen  – moet eraan herinnerd worden dat enkel schadebedingen ambtshalve 
door de rechter kunnen worden getoetst op hun vergoedend of indemnitair karakter: de rechter 
kan de overeenstemming van de forfaitair bedongen schadevergoeding met de potentiële, 
voorzienbare schade op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, toetsen13 (art. 1231 
B.W. en art. 32, 21° WHPC). Nu een opzegbeding met een opzegvergoeding in de regel niet 
kan gekwalificeerd worden als een schadebeding (zij bepaalt geen vergoeding van de schade 
voortvloeiend uit een wanprestatie, maar zij bepaalt de tegenprestatie voor het eenzijdig 
opzeggingsrecht)14, wordt de hoegrootheid van dergelijke opzegvergoeding in beginsel niet of 
althans niet zo eenvoudig getoetst. Hier geldt de regel van de bindende kracht van het beding 
volkomen en is een toetsing door de rechter (bijv. door een herkwalificatie als schadebeding 
of door rechtsmisbruik van het opzegbeding) zeer moeilijk en zeldzaam in de praktijk.  
 
De Commissie vreest dan ook dat art. 5, 8° als effect kan hebben dat voortaan systematisch 
opzegmogelijkheden aan consumenten worden toegestaan door makelaars, doch gekoppeld 
aan de betaling van een opzegvergoeding van 50% van het ere- of commissieloon van de 
makelaar, zonder dat er veel kans op bestaat dat dit bedrag – ook al is het naar de 
omstandigheden van het geval sterk overdreven – door een rechter kan en zal worden 
gematigd of vernietigd.  
 
Om deze redenen beveelt de Commissie de schrapping aan van art. 5, 8° en verwijst zij naar 
de soevereine beoordelingsbevoegdheid van de rechter om te beslissen over de kwalificatie 
van een beding als opzeggingsbeding en van een bedongen bedrag, hetzij als opzegvergoeding 
hetzij als (overdreven) schadevergoeding. 
 
Artikel 5, 10° 
 
De Commissie verwijst naar haar tekstvoorstel, geformuleerd naar aanleiding van de 
bespreking van het artikel 3 van het ontwerp van K.B. 
 
Artikel 5, 11° 
 
De Commissie staat positief tegenover deze verbintenis tot periodieke rapportering vanwege 
de vastgoedmakelaar. Ze is evenwel van mening dat hierin de nodige vrijheid moet worden 
gelaten aan de contractspartijen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de 
bemiddelingsopdracht. Niettemin zou een maandelijkse rapportering als minimum kunnen 
worden voorgesteld. 
 

                                                 
13 Zie Cass. 17 april 1970, in Arr.Cass. 1970, 754, met concl. Adv.-gen. E. Krings. 
14 Zie Cass. 6 september 2002, Pas. 2002, 1546; Cass. 22 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 556; .  
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Voorstel van de Commissie: 
[De voorwaarden van de overeenkomst bepalen:] "Hoe en in welke mate de vastgoedmakelaar 
de cliënt inlicht over de resultaten van de uitvoering van de opdracht. Deze inlichtingen 
worden op periodieke basis, en minstens maandelijks verschaft." 
 
 
Artikel 6: verboden voorwaarden en bedingen 
 
Wat de verboden voorwaarden en bedingen, opgesomd in artikel 6, betreft, is de Commissie 
in het algemeen van oordeel dat de bepalingen die een spiegelbeeld vormen van reeds in 
artikel 5 geregelde bedingen of voorwaarden, omwille van de duidelijkheid en om ieder 
interpretatieprobleem te vermijden, best niet opnieuw in het artikel 6 zouden worden 
verboden. De bedingen die reeds overeenstemmen met het in artikel 5 bepaalde, dienen 
immers niet opnieuw te worden verboden krachtens het artikel 6.   
 
Dit geldt vooral voor het artikel 6, 1° van het ontwerp, dat een spiegelbeeldbepaling is van het 
artikel 5, 1°. 
 
Artikel 6, 2° 
 
De Commissie stelt voor om deze bepaling als volgt te redigeren: 
"De bedingen die verwarring scheppen tussen een mogelijkheid tot opzeg voor de consument 
mits vergoeding en de strafbedingen die de niet-uitvoering van de verbintenissen door deze 
laatste sanctioneren." 
 
"Les clauses qui entretiennent une confusion entre une faculté de résiliation offerte au 
consommateur moyennant indemnité et les clauses pénales qui sanctionnent l'inexécution des 
obligations de ce dernier." 
 
Artikel 6, 3° 
 
Uit de formulering van dit artikel zou kunnen worden afgeleid dat enkel de duur van de 
opzegtermijn bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur wordt 
beoogd. 
 
De Commissie stelt in dit opzicht voor om zowel de duur van de opzeggingstermijn te regelen 
(en dit zowel voor bemiddelingsovereenkomsten van bepaalde dan wel van onbepaalde duur), 
als de periode waarin de opzeg moet worden gegeven. De ontworpen bepaling verhindert 
immers niet dat de makelaar in het contract van bepaalde duur schrijft dat de 
opzeggingstermijn een duur van één maand heeft, maar dat opzeg moet worden gedaan 
binnen de vierde en de derde maand voor het einde van het contract. 
 
Om die reden stelt de Commissie de volgende tekst voor: 
 
"Een opzeg te bedingen met een opzegtermijn die langer is dan één maand. 
 
In overeenkomsten van bepaalde duur te bedingen dat, onverminderd hetgeen hiervoor is 
bepaald over de duur, de opzeg in een bepaalde periode moet worden gedaan en bedingen dat 
de opzegtermijn langer is dan één maand." 
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Artikel 6, 4° 
 
(a) eerste lid 
 
De Commissie beveelt aan om in het eerste lid van artikel 6, 4° toe te voegen: 
"Schadebedingen die meer dan 75% van de commissie en/of het ereloon van de makelaar 
bedragen, onverminderd de toepassing van de artikelen 32.15. en 32.21. van de wet van 14 
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument." 
 
Dit teneinde geen onduidelijkheid te scheppen omtrent de soevereine 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter naar aanleiding van een concreet hem voorgelegd 
geval. 
 
(b) tweede lid 
 
- De Commissie beveelt aan om het woord "…forfaitaire schadevergoeding…", 
respectievelijk "…indemnité forfaitaire…" te vervangen door "…forfaitair bedrag…"/ 
"…somme forfaitaire…". 
 
- Met het oog op de eenvormigheid van de tekst beveelt de Commissie het gebruik van 
het woord "consument" aan in plaats van de term "opdrachtgever". 
 
Artikel 6, 5°, tweede en derde lid 
 
De Commissie stelt zich vragen bij de meerwaarde van de opname van deze bepalingen in de 
wettekst zelf. Deze bepalingen vormen immers een interpretatie van wat onder het begrip 
'wederkerigheid' en 'gelijkwaardigheid' dient begrepen te worden. De toetsing aan deze twee 
vereisten gebeurt krachtens artikel 32.15. van de W.H.P.C. en wordt in het voorliggend 
ontwerpk.b. opgevangen in het voorstel van de Commissie m.b.t. lid 1 van art. 6, 4°. 
 
 
 
Artikel 7 
 
Iedere bepaling die in strijd zou zijn met de minimale contractsvoorwaarden gesteld in dit 
ontwerp van besluit, wordt krachtens artikel 7 'verboden en nietig' verklaard. 
 
Een dergelijke burgerlijke sanctie figureert niet in de aan de Koning toegekende 
delegatiebevoegdheid, en kan dus naar de mening van de Commissie niet voorkomen in dit 
ontwerpbesluit.  
 
Artikel 8 
 
Het ontwerp van besluit zou in werking treden op een bepaald tijdstip, namelijk 1 januari 
2007. De Commissie pleit voor een overgangsregeling voor de lopende contracten15. 

                                                 
15 Er kan in dit opzicht verwezen worden naar het Cassatiearrest van 26 mei 2005 omtrent de werking in de tijd 
van de wet van 3 april 1997 en 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. Zie 
eveneens Cass., 6 december 2002, met noot A. Goegebuer (inzonderheid randnr. 12). 
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Artikel 9 
 
De Commissie verwijst naar haar tweede opmerking bij de bespreking van artikel 116, en 
beveelt aan eveneens de voor 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 bevoegde Minister als Minister belast met de uitvoering van dit 
besluit in dit artikel op te nemen. 
 

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

                                                 
16 Artikel 1, (2) 


