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Advies op een ontwerp van wet betreffende de consumentenakkoorden 
 
 
Inleidend 
 
 
Op 20 juni 2006 werd de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen door het Verbond van 
Belgische Ondernemingen formeel om advies gevraagd inzake een voorontwerp betreffende 
de consumentenakkoorden. 
 
Dit voorontwerp van wet, dat in deze vorm reeds1  in 2002-2003 voor een eerste keer aan de 
Raad voor het Verbruik werd voorgelegd, heeft tot doel aangelegenheden betreffende 
producten of diensten of categorieën van producten of diensten waarover 
consumentenorganisaties en beroepsorganisaties die in de Raad voor het Verbruik zetelen, 
zich akkoord verklaren, algemeen bindend te doen verklaren, hetzij als norm voor het "correct 
marktgedrag" in de zin van de artikelen 93 en 94 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de WHPC, zie 
artikel 94septies, derde lid, wetsontwerp), hetzij als materieelrechtelijke regel, doordat de 
Koning dit akkoord, bij een in Ministerraad overlegd besluit, aan een hele sector oplegt 
(artikel 94octies wetsontwerp). 
 
Deze 'aangelegenheden' betreffen de algemene contractuele voorwaarden die aan de 
consumenten zullen worden voorgesteld, de voorlichting die hen zal worden gegeven, de 
wijzen van handelspromotie, de elementen betreffende kwaliteit, conformiteit en veiligheid 
van producten en diensten en de wijzen van regeling van consumentengeschillen. 
 
Aangezien de Consumentenakkoorden ook betrekking zouden kunnen hebben op de algemene 
contractuele voorwaarden die aan de consumenten worden voorgesteld, én de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen een rol 'a posteriori' wordt gegeven bij deze nieuwe vorm van 
regulering (zie het artikel 94quinquies), kwam dit voorontwerp reeds vroeger ter sprake in de 
schoot van de Commissie. 
 
Het advies van de Commissie is gebaseerd op het wetsontwerp zoals dit op 29 mei 2006 is 
voorgelegd aan de Ministerraad2. Dit wetsontwerp, met de Memorie, wordt hierna als bijlage 
opgenomen. 
 
De Commissie spreekt zich in het hiernavolgend advies niet uit over de opportuniteit van de 
voorgestelde regeling inzake consumentenakkoorden. Deze taak behoort aan de Raad voor het 
Verbruik, en er wordt in dat opzicht dan ook verwezen naar de adviezen van de Raad voor het 
Verbruik 3over dit voorontwerp.  
 

                                                      
1 Van het voorontwerp dat thans wordt besproken, werd een eerste voorstel aan de Raad voor het Verbruik 
voorgelegd in 2005. Op 27 februari 2007, daags voor de goedkeuring van dit advies, werd het voorontwerp in de 
Kamer neergelegd. Het parlementaire document met de wettekst en toelichting was op die datum echter nog niet 
gepubliceerd op de website van de Kamer. 
2 Op 20 april 2006 zou de Raad van State zijn advies hebben gegeven op het voorontwerp van wet. 
3 Zie het Advies nr. 304 van de Raad voor het Verbruik van 25 september 2003 over een voorontwerp van wet 
betreffende collectieve consumentenakkoorden, en het Advies nr. 350 van 19 januari 2006 over een voorontwerp 
van wet betreffende collectieve consumentenakkoorden. Deze adviezen zijn te raadplegen op de website van de 
F.O.D. Economie: http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/council_nl_01.htm 
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De Commissie wil, in het verlengde van haar wettelijke opdracht als adviesorgaan inzake 
onrechtmatige bedingen, enkel juridische argumenten naar voor brengen in verband met de in 
dit voorontwerp voorziene procedure die zou leiden tot voor een hele sector, of voor bepaalde 
(categorieën van) producten of diensten, afdwingbare voorschriften die ook betrekking 
zouden kunnen hebben op contractsvoorwaarden afgesloten met een consument. De 
Commissie wil in dat kader ook ingaan op de rol die het krachtens deze wettelijke procedure 
zou toegewezen krijgen. 
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A. Bevoegdheid van de Commissie tot het geven van advies inzake het betrokken 
wetsontwerp 

 
 
 
1. Standpunt van de Commissie4 
 
 
De Commissie heeft haar bevoegdheid tot het geven van adviezen en aanbevelingen altijd 
ruim geïnterpreteerd: er kan bijvoorbeeld verwezen worden naar haar advies nr. 2 over de 
omzetting van de richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten (19 september 1996), het advies nr. 10 Advies over het 
wetsvoorstel nr. 1452 tot aanvulling van artikel 32.21. van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (15 
april 2003), en het advies nr. 11 over het wetsvoorstel nr. 51/0122 tot wijziging van het 
burgerlijk wetboek, wat de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering 
betreft (21 oktober 2003). Het ging hier telkens om voorstellen tot wijziging van het 
wettelijke regime inzake onrechtmatige bedingen, respectievelijk het gemeen 
verbintenissenrecht inzake schadebedingen. 
 
Dit zijn adviezen waartoe de Commissie op grond van het artikel 35, § 3, van de WHPC, 
ambtshalve besloten heeft. De Commissie is spontaan tot een dergelijke ruime invulling van 
haar bevoegdheid gekomen vanuit haar rol als gespecialiseerd, onafhankelijk, adviesorgaan 
aan de Minister met een taak van algemeen belang.  
 
Een dergelijke ruime invulling vindt trouwens bevestiging in het artikel 36, § 2, van de 
WHPC, dat de Commissie in het kader van haar materiële bevoegdheidssfeer (kennis nemen 
van bedingen in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten) toelaat om aan 
de Minister de wijzigingen in de wetten of verordeningen die voor haar wenselijk lijken voor 
te stellen, en op die manier bijgevolg een invloed "de lege ferenda" in het domein van de 
contractuele verhoudingen tussen verkopers en consumenten in de zin van de WHPC uit te 
oefenen5. 
 
Aangezien het voorliggend ontwerp de totstandkoming van reglementaire bepalingen in de 
contractuele verhoudingen tussen verkopers en consumenten tot voorwerp heeft, en de 
Commissie hierin rechtstreeks betrokken zou worden, vindt de Commissie het noodzakelijk 
haar advies op het voorgestelde wetsontwerp uit te brengen. 
 

                                                      
4 De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties sluiten zich hier niet bij aan: zie hun standpunt onder 
punt 2. 
5 Zie in dezelfde zin, I. MOREAU-MARGRÈVE, "La Commission des clauses abusives, rouage du droit de la 
consommation, in Actualités du droit, Luik, Story-Scientia, 1999, (1ste editie), p. 31. 
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2. Standpunt van de vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties 
 
De vertegenwoordiging van de consumentenorganisaties is het voor wat deze adviesaanvraag 
betreft niet eens met deze zienswijze en is van oordeel dat de Commissie niet bevoegd is om 
de adviesaanvraag van het VBO inzake het voorontwerp van wet "collectieve 
consumentenakkoorden" te behandelen, en dit om de volgende redenen. 
 
1. De bevoegdheden van de COB worden op algemene wijze bepaald in art. 35 § 2 WHPC. 
Dit artikel bepaalt dat de Commissie kennis neemt van de bedingen en voorwaarden die in 
tekoopaanbiedingen en in verkopen van producten en diensten tussen verkopers en 
consumenten voorkomen. 
 
De adviesaanvraag van het VBO kan niet gekwalificeerd worden als een adviesaanvraag over 
“bedingen en voorwaarden die in tekoopaanbiedingen en in verkopen van producten en 
diensten tussen verkopers en consumenten voorkomen” vermits het een adviesaanvraag 
betreft over een voorontwerp van wet dat geen bedingen en voorwaarden bevat “die in 
tekoopaanbiedingen en in verkopen van producten en diensten tussen verkopers en 
consumenten voorkomen”. 
 
Het voorontwerp regelt enkel het wettelijk kader waarbinnen de collectieve 
consumentenakkoorden worden gesloten (toepassingsgebied, duur, procedure, 
inwerkingtreding, gevolgen). De COB komt pas tussen in het stadium bepaald door artikel 
94quinquies, namelijk wanneer de algemene contractuele voorwaarden zijn vastgesteld in de 
collectieve consumentenakkoorden. 
 
2. Art. 35 § 3 WHPC kan ook geen grondslag bieden vermits het enkel de mogelijkheden van 
saisine van de COB bepaalt. Deze saisine moet immers altijd kaderen binnen het 
toepassingsgebied van art. 35 § 2 WHPC. Deze beide bepalingen zijn onlosmakelijk 
verbonden. Zoniet zou iedereen aan de COB een advies kunnen vragen over bedingen en 
voorwaarden die in tekoopaanbiedingen en in verkopen van producten en diensten tussen 
verkopers en consumenten voorkomen, hetgeen niet het geval is, en zou ook iedere instantie 
benoemd in art. 35 § 3 WHPC de COB een advies kunnen vragen over eender welk 
onderwerp, hetgeen zeker niet de bedoeling kan zijn. 
 
Op basis van art. 35 WHPC is de COB dan ook niet bevoegd voor de behandeling van de 
adviesaanvraag van het VBO. 
 
3. Daarnaast dient art. 34, alinea 2 WHPC nog onderzocht te worden. Dit artikel kent immers 
een bijkomende bevoegdheid toe aan de COB.  
 
Overeenkomstig art. 34, alinea 1 WHPC, kan de Koning, “bij een ministerraad overlegd 
besluit…, het  gebruik van bepaalde bedingen voorschrijven of verbieden in de 
verkoopcontracten aangegaan met de consument. Hij kan ook het gebruik van typecontracten 
opleggen.” 
 
Art. 34, alinea 2 WHPC legt aan de Minister op de COB te raadplegen alvorens een besluit ter 
uitvoering van het eerste lid voor te stellen. 
 
Twee elementen zijn daarbij van belang :  
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1. Het moet gaan om een adviesaanvraag uitgaande van de Minister. 
2. Het moet gaan om een adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk Besluit 

 
In casu betreft het een adviesaanvraag  
 

1. die niet uitgaat van de Minister  
2. die betrekking heeft op een voorontwerp van wet. 

 
Op basis van art. 34 WHPC is de COB dan ook niet bevoegd om kennis te nemen van de 
adviesaanvraag van het VBO aangezien aan geen enkele van de cumulatieve voorwaarden is 
voldaan. 
 
5. Test-Aankoop besluit dan ook dat de COB niet bevoegd is om de adviesaanvraag van het 
VBO te behandelen. 
 
6. Ondergeschikt: een standpunt over de toepassing van art. 94quinquies. 
 
Art. 94 quinquies voorziet een a posteriori tussenkomst van de COB. Over de modaliteiten 
van dit artikel kan desgevallend intern, hetzij in samenwerking met de Raad voor het 
Verbruik, standpunt worden ingenomen. 
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B. Korte beschrijving van de door het wetsontwerp ingestelde procedure voor algemeen 
bindend verklaring van algemene contractuele voorwaarden 

 
 
De in het wetsontwerp voorziene consumentenakkoorden kunnen dus, naast de voorlichting 
die door verkopers aan consumenten moet worden gegeven, de wijzen van handelspromotie, 
de elementen betreffende kwaliteit, conformiteit en veiligheid van producten en diensten en 
de wijzen van regeling van consumentengeschillen, ook betrekking hebben op de algemene 
contractuele voorwaarden die aan de consumenten zullen worden voorgesteld. 
 
De procedure waardoor zij algemeen bindend verklaard kunnen worden, is als volgt. 
 
a. Het onderhandelen van een akkoord gebeurt op verzoek van een lid van de Raad voor het 
Verbruik of van een lid van de Regering. Maar om de onderhandelingen aan te vatten en om 
het akkoord te sluiten is er unanimiteit vereist in de Raad voor het Verbruik6.  
Als de vraag betrekking heeft op een sector die niet in de Raad voor het Verbruik is 
vertegenwoordigd, worden de bedrijven van de sector of hun vertegenwoordigers 
uitgenodigd. Het akkoord kan niet worden gesloten zonder hun goedkeuring7. Voor het 
overige blijft hier gelden, zo moet men aannemen, dat er voor dit akkoord unanimiteit van de 
leden van de Raad is vereist. 
 
b. Heeft het akkoord betrekking op algemene contractuele voorwaarden die in de 
consumentenakkoorden zijn vastgesteld ("déterminées" in de Franse versie), dan moeten deze 
vooraf aan de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen ter advies worden voorgelegd. De 
Commissie moet binnen de drie maanden advies uitbrengen. Is het advies er niet binnen die 
termijn, dan kan het akkoord worden afgesloten. Bij gebreke aan verdere bepaling 
daaromtrent moet het advies niet als bindend worden beschouwd8. 
 
c. Het gesloten akkoord wordt overgemaakt aan de Regering. 
 
Als geen lid van de Regering zich verzet binnen vijftien dagen wordt het akkoord 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.  
Als er een bezwaar is, wordt het akkoord op de eerstvolgende Ministerraad geagendeerd. 
Bij gebreke van “bekrachtiging”  door de Ministerraad “komt het akkoord te vervallen” (Fr: 
Si l’accord n’est pas validé par le Conseil, il ne sort pas ses effets”)9.  
 
De publicatie in het Belgische Staatsblad is volgens de Memorie van Toelichting10 een 
kwestie van informatie van de partijen. Die informatie is “essentieel”. “Naast de publicatie in 
het Staatsblad moet ook de informatie van verkopers en consumenten voorzien worden”  (in 
het akkoord). Die informatie kan verschillende vormen aannemen. 
 

                                                      
6 art. 94quater, eerste en derde lid, van het wetsontwerp. 
7 art. 94quater, tweede lid, van het wetsontwerp. 
8 Art. 94quinquies, wetsontwerp 
9 Art. 94sexies van het wetsontwerp. 
10 P. 6 van de Memorie van Toelichting (bij de bespreking van het artikel 94ter). 
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Luidens de Memorie van Toelichting is het overmaken aan de Regering ingegeven door de 
zorg erover te waken “dat het consumentenakkoord niet strijdig is (Fr: “ne contrevienne pas”) 
met de prerogatieven van de uitvoerende en wetgevende macht”11. 
 
c. De verkopers zijn als volgt gehouden de bepalingen van het akkoord na te leven: “Het niet-
naleven van een consumentenakkoord door een verkoper wordt beschouwd als een daad die 
strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken van [de] artikelen 93 en 94”.12

Men moet aannemen dat het niet gaat om de naleving van “het akkoord” dat immers is 
gesloten tussen organisaties en dat verder specifieke bepalingen bevat zoals opzegging enz. 
die eigen zijn aan de partijen bij dit akkoord. Het gaat om de bepalingen van het akkoord die 
het optreden van verkopers viseren en regelen. 
 
De organisaties zijn door hun akkoord gebonden. Er is verder sprake van “toetreders” (Fr: 
“adhérents”). Dat zijn kennelijk ook organisaties, al is het ook denkbaar dat ondernemingen 
toetreden tot bepalingen van het akkoord – als het akkoord dat voorziet. 
Die organisaties, ondertekenaars en toetreders, “waken over de naleving van de toepassing 
ervan” (van het akkoord)”13. 
Men mag aannemen dat met deze bepaling is bedoeld dat de organisaties inspanningen doen 
om de regelen van het akkoord te doen naleven door hun leden-“verkopers”. Aangezien de 
gebondenheid van de verkopers – in het systeem van het voorontwerp – ligt in de artikelen 93 
en 94 WHPC betekent dit “waken over de naleving” ook het instellen van een vordering tot 
staking waar dat nodig is. 
 
d. Luidens art. 94 octies kan “de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op eenparig 
advies van de Raad voor het Verbruik, aan een hele sector de toepassing opleggen van een 
consumentenakkoord waarvan het toepassingsgebied nationaal is.” 
 
De Memorie van Toelichting zegt daarover dat het de bedoeling is dat een akkoord wordt 
toegepast op het geheel van de situaties die het viseert en, voorts, dat indien [echter] een deel 
van de verkopers het akkoord niet correct toepassen, het akkoord kan “bindend worden 
verklaard” (Fr: “rendu obligatoire”) door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit14. 
Het gevolg van de verplichte toepassing is in ieder geval dat er strafsancties zullen zijn voor 
de niet naleving van dit besluit15. 

                                                      
11 Zie Memorie van Toelichting p. 7, bij de bespreking van het artikel 94sexies. Moet men dat in die zin 
begrijpen dat de Regering zich niet heeft in te laten met de eigenlijke inhoud van het akkoord zolang het  niet 
strijdig is met een “prerogatief” van de wetgever of van de regering? 
12 94septies, derde lid, wetsontwerp 
13 94septies, eerste lid, wetsontwerp. 
14 Zie p. 9 van de Memorie van Toelichting. 
15 Zie art. 3 wetsontwerp. 
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C. Opmerkingen van de Commissie op de door het wetsontwerp ingestelde procedure tot 

algemeen bindendverklaring van consumentenakkoorden. 
 
 
De hierna in Afdeling 1 en Afdeling 2 naar voor gebrachte opmerkingen betreffen 
opmerkingen, aangenomen door de Commissie. De vertegenwoordigers van de 
consumentenorganisaties sluiten zich niet aan bij deze opmerkingen. Ze gaan wel akkoord 
met de opmerkingen in Afdeling 3 over de rol van de Commissie. 
 
 
Afdeling 1.- Beginsel van de contractsvrijheid en van de relativiteit van de aangegane 
overeenkomsten 
 
1. De Commissie wijst erop dat de voorgestelde procedure van algemeen bindendverklaring, 
en van reglementering via koninklijk besluit, van algemene contractuele voorwaarden 
waarover een consumentenakkoord is vastgesteld, in strijd is met enkele basisregels van het 
Belgisch rechtsbestel, namelijk het beginsel van de contractsvrijheid (artikel 1134 B.W.), 
waarop de regeling inzake onrechtmatige bedingen enkel een uitzonderingswetgeving vormt, 
en het beginsel van de relativiteit van de aangegane overeenkomsten (artikel 1165 B.W.). 
 
Contracten strekken de partijen tot wet (artikel 1134 B.W.), en hiervan kan in principe enkel 
bij (formele) wet worden afgeweken. 
 
De Commissie heeft de bevoegde Ministers uitdrukkelijk hierop gewezen naar aanleiding van 
een vraag om advies van Mevrouw de Minister van Middenstand omtrent een ontwerp van 
plichtenleer voor de vastgoedmakelaars.  
 
Naast de omstandigheid dat een deontologie (ter vrijwaring van de waardigheid van het 
beroep) enkel dwingende gedragsvoorschriften ten aanzien van de leden van een 
beroepsgroep mag bevatten, werd in dit opzicht immers verwezen naar dit basisbeginsel, dat 
door de Raad van State uitdrukkelijk in herinnering gebracht werd naar aanleiding van de 
vernietiging, in het verleden, van enkele bepalingen van de betrokken beroepsdeontologie16. 
 
Men kan, wat de feiten betreft, enkel vaststellen dat de gevolgen van zo'n georganiseerde 
afwijking op dit basisprincipe via dit wetsontwerp veel verstrekkender zijn dan de via de 
betrokken deontologieën door de Raad van State vernietigde beperkingen op de 
contractsvrijheid. 

                                                      
16 "qu'ainsi compris, il a non seulement des effets directs sur les relations entre agents immobiliers mais entraîne 
également des effets directs sur les clients des titulaires de cette profession dans la mesure où cette disposition 
impose aux commettants une triple limite à leur liberté de contracter : l'impossibilité de contracter avec un ou 
plusieurs autres membres de la profession en cours d'exécution du contrat; l'impossibilité de choisir librement le 
ou les agents immobiliers qu'ils décident de mettre en concurrence en cas de co-exclusivité, ceci en raison du 
système d'agrément prévu en ce cas; l'impossibilité d'exécuter la même mission que celle attribuée à l'agent 
immobilier en parallèle avec ce dernier; que de telles restrictions à la liberté de contracter ne peuvent être 
établies que par la loi, et non par un règlement interne à une profession, fût-il même approuvé par un arrêté 
royal;" 
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2. In geen geval voldoet de bepaling dat het niet naleven of opnemen van een in een 
consumentenakkoord overeengekomen clausule als een "met de eerlijke gebruiken strijdige 
daad" wordt beschouwd (artikel 94septies, derde lid) aan deze voorwaarde. De mogelijkheid 
tot 'bekrachtiging' door de Koning (artikel 94octies) bevat in dit opzicht eveneens 
onvoldoende waarborgen. 
 
a. Artikel 94septies, derde lid 
 
Uitzonderingen op de contractsvrijheid kunnen enkel bij (formele) wet worden vastgelegd, en 
kunnen dus niet algemeen afdwingbaar worden verklaard via een door representatieve 
organisaties overeengekomen gedragsvoorschrift. 
 
Bovendien is de juridische binding van verkopers die geen lid zijn van een beroepsorganisatie 
kaduuk: het criterium van onderscheid, namelijk het al of niet lid zijn van een 
bedrijfsorganisatie, is immers geen pertinent criterium voor een onderscheid van behandeling, 
zeker niet als de bedrijfsorganisatie niet bevoegd was om haar leden op het vlak van wat in 
het akkoord is geregeld, te binden17. Dit is bijgevolg in strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
 
 
b. Artikel 94octies: onvoldoende waarborgen 
 
Zoals uiteengezet, betreft de regeling inzake onrechtmatige bedingen uitzonderingswetgeving. 
In uitzondering op het principe dat de overeenkomsten de partijen tot wet strekken en enkel 
bij formele wet hiervan mag afgeweken, is indertijd het artikel 34 van de WHPC ingevoerd. 
 
Teneinde deze verregaande delegatie enigszins te legitimeren, werden in dit artikel extra 
"waarborgen" ingelast zoals daar zijn criteria voor de regelgeving vanwege de Koning, 
(meerdere) adviezen van organisaties van betrokkenen en verplicht overleg in de Ministerraad 
voor het treffen van het besluit. 
 
Het voorgestelde artikel 94octies biedt in dit opzicht onvoldoende waarborgen: aan de 
betrokken organisaties wordt "carte blanche18" gegeven met betrekking tot de regeling van 
contractuele voorwaarden, aan de adviesorganen - in casu enkel de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen- wordt éénmaal een niet-bindend advies gevraagd, eens de algemene 
voorwaarden vastgesteld zijn in de consumentenakkoorden, en aan de uitvoerende macht aan 
wie de wetgever regelgevende bevoegdheid delegeert, wordt er enkel een passieve rol 
toegekend. 
 
3. Wat de voorgestelde besluitvorming inzake consumentenakkoorden, met inbegrip van 
contractsvoorwaarden, betreft, betreurt de Commissie vervolgens dat het onderhandelen over 
het al dan niet geoorloofd karakter van bepaalde voorwaarden een onderdeel zou vormen van 
een breder compromis over verkoopspromotietechnieken in de ruime zin, wat een objectief 
oordeel over de rechtmatigheid van clausules, rekening houdend met de mogelijke interne of 
externe omstandigheden waarin een overeenkomst kan worden gesloten, belemmert. 
 

                                                      
17 Cf. infra, p. 12: onder Afdeling 2, I. 
18 In het artikel 34 van de WHPC wordt de Koning enkel een bevoegdheid toegekend met het oog op het 
verzekeren van het evenwicht van de rechten en plichten tussen partijen, of teneinde de eerlijkheid bij 
commerciële transacties te verzekeren. 
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Ook de Commissie zou in dit politiek besluitvormingsproces van de betrokken organisaties 
worden betrokken op het ogenblik van een vastgesteld consumentenakkoord, op welk moment 
een objectieve discussie niet meer mogelijk is (cf. infra). 
 
4. De Commissie wijst tenslotte op het gevaar dat sectoriële akkoorden of 
consumentenakkoorden de toets met enerzijds de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot 
bescherming van de economische mededinging en het Europese kartelrecht, en anderzijds de 
regelen inzake het vrije verkeer niet zouden kunnen doorstaan. 
 
Besluit: 
 
De voorgestelde wijze van algemeen bindend verklaring is naar het oordeel van de Commissie 
niet in overeenstemming met enkele basisbeginselen van de Belgische rechtsorde, namelijk de 
contractsvrijheid en de relativiteit van de aangegane overeenkomsten. 
 
Zou de wetgever toch opteren voor een mogelijkheid tot regelgeving op initiatief van 
bedrijfsorganisaties en consumentenorganisaties, dan beveelt de Commissie een regeling aan 
in het kader van en in het verlengde van het huidige artikel 34 van de WHPC, met minstens 
dezelfde waarborgen. 
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Afdeling 2- Ongrondwettelijkheid van de voorgestelde procedure tot algemeen 
bindendverklaring van consumentenakkoorden 
 
 
I. Bedrijfsorganisaties kunnen (thans) hun leden niet binden in hun contractuele relaties met 
consumenten. 
 
De bedrijfsorganisaties hebben thans niet de bevoegdheid om in naam van de ondernemingen 
die er lid van zijn akkoorden te sluiten die de contractuele verhoudingen regelen van hun 
leden met cliënten-consumenten en die deze leden binden zonder dat de leden daarmee 
afzonderlijk hebben ingestemd. 
 
Dat het consumentenakkoord door de Regering wordt “bekrachtigd”, doet daaraan niets af. 
Wat ook de juridische aard moge zijn van die “bekrachtiging”, wegens “geen bezwaar” van de 
leden van de Regering of uitdrukkelijk na bespreking in de Ministerraad, zo’n gebondenheid 
zou in de eerste plaats in strijd zijn met ons grondwettelijk systeem. 
 
 
II. De omweg via de eerlijke handelsgebruiken kan niet op de wijze die in het voorontwerp is 
geregeld. 
 
Het voorontwerp van wet wil de gebondenheid van de betrokken verkopers aan de bepalingen 
van het akkoord, vooraleer de toepassing van het akkoord is opgelegd bij koninklijk besluit, 
regelen door te bepalen dat “het niet naleven van een consumentenakkoord door een verkoper 
wordt beschouwd als een daad die in strijd is met de eerlijke gebruiken in de zin van [de] 
artikelen 93 en 94.” (art. 94 septies, derde lid).  
 
Ook dit is in strijd met ons grondwettelijk systeem. 
De bepalingen van de artikelen 93 en 94 bevatten de algemene norm van de zorgvuldigheid 
die verkopers in hun activiteit van verkoper moeten naleven. Het komt de wetgever toe deze 
norm in gedragsvoorschriften te concretiseren en aan te vullen. In de hoofdstukken over 
“verboden handelspraktijken” van de WHPC vindt men daarvan voorbeelden, overigens ook 
met “delegatie” aan de Koning.  
 
Het komt de rechter toe een gedraging van een verkoper aan deze norm te toetsen. 
Het kan niet dat de wetgever het aan private verenigingen overlaat, ook al hebben die een taak 
in wettelijk gebouwde overlegstructuren, om de algemene norm met dwingende 
gedragsvoorschriften te concretiseren of die norm “in te vullen”. Het “nihil obstat” van de 
(afzonderlijke) leden van de Regering of de “bekrachtiging” door de Ministerraad zijn 
onvoldoende om die private “wetgeving” tot dwingend gedragsvoorschrift te maken. 
 
Geheel onterecht dus, wordt in de Memorie van Toelichting gesteld: “Het akkoord wordt 
beschouwd als een uiting van de norm inzake eerlijke handelspraktijken. Indien hij eventueel 
uitspraak dient te doen, moet de rechter nagaan of het akkoord overeenkomstig de wet werd 
[af]gesloten en of de voorwaarden van dit akkoord (…) werden nageleefd.” Met andere 
woorden: de rechter zou niet mogen nagaan of de bepalingen van het akkoord inderdaad 
kunnen worden beschouwd als een uiting van de algemene norm. 
 
De bepalingen van het akkoord zijn te beschouwen als een gedragscode voor verkopers 
(vroeger vaak “deontologische code” genoemd). 
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Zulke gedragscodes kunnen de uiting zijn van hetgeen moet worden beschouwd als de 
concretisering van de norm van de eerlijke gebruiken. De omstandigheid dat representatieve 
bedrijfsorganisaties unaniem van mening zijn dat dit het geval is, zal voor de verkopers en 
ook voor de rechter, als deze laatste zich dient uit te spreken over een bepaalde gedraging, van 
grote betekenis kunnen zijn.  
Per se zijn zulke gedragscodes geenszins de uiting van de genoemde norm. Integendeel, men 
heeft kunnen vaststellen dat gedragscodes ook blote verhindering kunnen zijn van nieuwe 
vormen van markttoetreding, door sectororganisaties die op deze wijze kartel vormen. Het 
past daarom geenszins om zulke gedragscodes tot dwingend voorschrift te maken zonder 
behoorlijke wettelijk ingrijpen geval per geval. 
 
 
III. De omweg van de eerlijke handelspraktijken houdt geen rekening met de ontworpen 
wijziging van de WHPC in het kader van de aanpassing aan de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken. 
 
Inleidend 
 
Richtlijn 2005/29 van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken19 harmoniseert de 
nationale wetgevingen op het gebied van de door haar genoemde oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten. Zij is niet van toepassing  op het 
verbintenissenrecht, in het bijzonder de geldigheid, de opstelling en de rechtsgevolgen van 
contracten (art. 3, tweede lid Richtlijn). Zij doet geen afbreuk aan (…) nationale voorschriften 
inzake gezondheids- en veiligheidsaspecten van producten (art. 3, derde lid Richtlijn).  
 
De Belgische wetgever neemt zich voor om de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving 
door de WHPC te wijzigen. De artikelen 93 tot 94 bis van de WHPC worden vervangen door 
bepalingen die tot doel hebben de richtlijn om te zetten (art. 3 Voorontwerp WHPC). Artikel 
93 wordt artikel 94/3. De regel van de WHPC over de oneerlijke praktijken jegens 
consumenten (art. 94) wordt vervangen door uitgewerkte bepalingen die van de richtlijn zijn 
overgenomen. 
 
Het voorontwerp Consumentenakkoorden gaat vooral over eerlijke gebruiken ten aanzien van 
consumenten. In dit licht moeten m.b.t. de omweg via de eerlijke handelspraktijken, van het 
voorontwerp van wet Consumentenakkoorden, de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
 
Opmerkingen: 
 
1. Buiten het gecoördineerde gebied van de richtlijn 
 
Een regeling inzake contractuele voorwaarden tussen verkopers en consumenten valt niet in 
het door de richtlijn bestreken gebied. De bepalingen van de richtlijn zijn immers niet van 
toepassing op het verbintenissenrecht, in het bijzonder de geldigheid, de opstelling en de 
rechtsgevolgen van contracten (artikel 3, tweede lid, van de richtlijn).  
 
Het gaat immers niet om 'handelspraktijken' in de zin van de richtlijn en het wetsontwerp tot 
omzetting ervan.  
 

                                                      
19 PB , L 149 van 11 juni 2005, p. 22 
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Misleidende informatie, daarentegen, over de reikwijdte van de verplichtingen van de 
verkoper en over de rechten van de consument vallen wel onder de notie "handelspraktijken" 
en worden uitdrukkelijk in de richtlijn en in het voorontwerp WHPC genoemd: art. 6, eerste 
lid, c en g Richtlijn, art. 94/6, § 1, 3° en 7° voorontwerp WHPC). 
 
De niet-naleving van in een consumentenakkoord overeengekomen contractuele voorwaarden 
kan bijgevolg niet via het verbod op oneerlijke handelspraktijken aangepakt worden. 
 
2. "Algemene norm" oneerlijke handelspraktijken: vereiste van verstoring van het 
economische gedrag van de consument 
 
Zelfs zo men ervan zou uitgaan dat het niet hanteren van algemene voorwaarden vastgesteld 
in een consumentenakkoord  via de oneerlijke praktijken zou kunnen worden gesanctioneerd, 
moet men rekening houden met het volgende. 
 
Praktijken zijn slechts oneerlijk jegens consumenten, en verboden, wanneer zij in strijd zijn 
met de vereisten van professionele toewijding en het economische gedrag van de geviseerde 
(gemiddelde) consument wezenlijk verstoren of kunnen verstoren.Het tweede vereiste, het 
effect op het consumentengedrag, moet, in de gevallen die niet per se oneerlijk zijn (lijst van 
de bijlage van de richtlijn), aannemelijk worden gemaakt voor de rechter (zie art. 5, tweede 
lid Richtlijn, art. 94/5, § 2 voorontwerp WHPC). 
 
Het is niet zeker dat het niet naleven van de voorschriften van consumentenakkoorden zal 
voldoen aan dit tweede vereiste van de richtlijn en van de gewijzigde WHPC.  
 
 
3. Gaat verder dan de bepalingen in de richtlijn en het wetsontwerp oneerlijke 
handelspraktijken inzake gedragscodes 
 
In de tweede plaats bevatten de richtlijn en het wetsontwerp oneerlijke handelspraktijken 
uitdrukkelijke bepalingen over gedragscodes. De partijen die een gedragscode onderhandelen 
en ondertekenen, of zich hierbij aansluiten, zijn in principe vrij in het opnemen van 
welkdanige verbintenissen ook.  Zoals aangegeven, moeten de consumentenakkoorden van 
het voorontwerp worden beschouwd als gedragscodes die met verregaande inspraak van 
consumentenorganisaties – met name: met hun akkoord – zijn opgesteld. 
 
Op het door de richtlijn bestreken gebied (en na de overgangsfase) is het slechts mogelijk om 
het niet naleven van een gedragscode oneerlijk te noemen als  
(i)de verkoper zich (zelf) aan die gedragscode heeft gebonden en  
(ii)die gebondenheid ook in het kader van de handelspraktijk heeft meegedeeld 
(“aangegeven”, art. 6, tweede lid, b Richtlijn, art. 94/6, § 2, tweede lid voorontwerp WHPC). 
 
Met deze beperkingen, vervat in artikel 94/6, § 2, tweede lid van het wetsontwerp oneerlijke 
handelspraktijken, wordt geen rekening gehouden. Het weze herhaald: slechts als de verkoper 
zich bindt aan die gedragscode en dat ook aangeeft, zal het niet naleven ervan strijdig zijn met 
de eerlijke gebruiken jegens de consument20. 

                                                      
20 Onjuiste mededelingen over gedragscodes vindt men in de per se oneerlijke praktijken van de lijst in bijlage 
bij de richtlijn, 1° en 3° en in  art. 94/8, 1° en 3° voorontwerp WHPC. 
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Afdeling 3. Rol van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen  
 
 
1. Tijdstip van saisine van de Commissie 
 
Zoals hierboven aangegeven, is het in het wetsontwerp voorgestelde tijdstip van raadpleging 
van de Commissie niet nuttig: eenmaal de betrokken organisaties een akkoord zouden hebben 
vastgesteld, zou dit a posteriori worden voorgelegd aan de Commissie. Op dat moment zullen 
de opmerkingen van de Commissie geen reële weerslag meer kunnen hebben, en zou haar rol 
beperkt worden tot deze van een appreciatie van het afgesloten akkoord. 
 
2. Gevaar van "package deal" 
 
Zoals eveneens eerder aangegeven en zoals tegelijk uit het wetgevend kader voortvloeit, dient 
de beoordeling van het al dan niet onrechtmatig karakter van bedingen, los te staan van de 
andere aspecten die het voorwerp zouden kunnen vormen van een consumentenakkoord, 
teneinde tot enige objectiviteit te kunnen komen. 
 
3. Praktische organisatie 
 
In de mate de wetgever toch op één of andere manier een dergelijk initiatief zou uitwerken, is 
een herziening van de werking en het statuut van de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen, die hierop niet voorzien is, noodzakelijk. 
 
  
 
 

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