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Bij brief van 13 juni 2008 werd door de Commissie Handelspraktijken van de Raad voor het Verbruik aan 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen gevraagd om een gezamenlijke vergadering te houden 
teneinde tot een advies te komen omtrent de in het door de heer De Bauw in een voorontwerp van wet 
betreffende bepaalde marktpraktijken voorgestelde wijzigingen in de afdeling “onrechtmatige bedingen” 
(hierna het voorontwerp of VO). 
 
Door de deskundigen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen werd ter voorbereiding van dit 
advies een werkdocument opgesteld. Naast een bespreking van de voorgestelde wijzigingen inzake 
onrechtmatige bedingen (Deel II), kwamen hierbij ook onderwerpen ter sprake die nauw verbonden zijn 
met de regeling van de onrechtmatige bedingen (Deel I).  
 
Deze algemene opmerkingen zouden worden opgenomen in het algemeen advies van de Raad voor het 
Verbruik, en komen in een eerste deel kort ter sprake. De derde opmerking is evenwel van essentieel 
belang voor de regeling van de onrechtmatige bedingen: de informatieverplichting en de verplichting tot 
duidelijkheid en begrijpelijkheid van bedingen hangen onlosmakelijk samen met  de bedoelde regeling. 
In een tweede deel worden de wijzigingen in de afdeling ‘onrechtmatige bedingen’  besproken.  
 
Naast de gezamenlijke vergadering met de Raad voor het Verbruik van 4 september 2008, waar het 
werkdocument werd toegelicht en concrete afspraken werden gemaakt met de Raad voor het Verbruik, 
heeft de Commissie over de in het voorontwerp voorgestelde wijzigingen aan de afdeling onrechtmatige 
bedingen vergaderd op 17 september 2008 en 19 november 2008. 
 
Aangezien de opmerkingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen voor een groot deel 
gebaseerd waren op de herziening door de Europese Commissie van het bestaande consumentenacquis, en 
er op 8 oktober 2008 een voorstel tot richtlijn “Consumentenrechten”1 door de Europese Commissie werd 
uitgevaardigd, werd het voorlopige advies van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herzien in het 
licht van dit voorstel van Richtlijn van de Commissie. Overleg hierover bleek noodzakelijk, en met dit 
doel werd een bijkomende vergadering gehouden op 19 november 2008. 
 
Het voorstel tot richtlijn “ Consumentenrechten” van de Commissie resulteert uit een bevraging van alle 
belanghebbende partijen naar aanleiding van het Groenboek tot Herziening van het Consumentenacquis. 
Ook de richtlijn 1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, waarvan 
de afdeling onrechtmatige bedingen een omzetting vormt, maakt deel uit van deze herziening van het 
consumentenacquis. Dit voorstel heeft tot doel op volledige wijze de contractuele rechten van de 
consument, voortvloeiend uit een viertal bestaande richtlijnen2, te harmoniseren in het gecoördineerde 
domein. 
 
Dit advies vertrekt enkel van de voorstellen zoals die voorkomen in het voorontwerp (hierna VO). Andere 
wijzigingen die zouden voortvloeien uit de ervaringen die de Commissie opdeed, komen niet aan bod. 
Omdat dit niettemin nodig blijkt, formuleert de Commissie toch een tekstvoorstel inzake eenzijdige 
wijziging van prijzen en voorwaarden3, en wordt een voorstel gelanceerd inzake het “niet binden” van 
onrechtmatige bedingen4.  

                                                      
1 Eur. Comm., COM (2008) 614/3, 8 oktober 2008, “Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende consumentenrechten ». 
2 Richtlijn 85/577/EEG betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, Richtlijn 93/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Richtlijn 97/7/EG betreffende op afstand 
gesloten overeenkomsten, en Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van 
de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. 
3 Zie verder: Deel II,Afdeling II, onder punt e) (p. 13 van het advies). 
4 Zie verder: Deel II, Afdeling IV. Gevolgen van onrechtmatigheid (p. 17 van het advies).  
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De Commissie vertrekt in haar advies van het uitgangspunt dat zoveel als mogelijk met het voorstel van 
richtlijn dient rekening gehouden te worden, tenzij de voorgestelde bepalingen in het voorstel van richtlijn 
onwerkbaar zouden zijn naar het oordeel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen. In dit opzicht 
wordt bijvoorbeeld gedacht aan de oneerlijk geachte bedingen inzake prijswijziging, waarbij geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen de hypothese van contracten van bepaalde duur en onbepaalde duur.5 
 
De Commissie legt evenwel de nadruk op de omstandigheid dat het om een eerste voorstel van richtlijn 
van de Europese Commissie gaat, dat onvermijdelijk aan wijzigingen onderhevig zal zijn. Dit advies doet 
geen afbreuk aan de stellingen die de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, respectievelijk 
de vertegenwoordigers van de productie, de distributie, en de middenstand verdedigen met betrekking tot 
bijvoorbeeld de beperking tot niet-onderhandelde bedingen. 
 

                                                      
5 Cf. infra, Deel II, Afdeling II, punt 2), p. 9-11. 
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Deel I. Algemene Opmerkingen 
 
 
1. Het personele toepassingsgebied van de wet (art. 31, 2° WHPC, art. 3, 1° Voorontwerp). 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wees erop dat in de aan de gang zijnde herziening van het 
consumentenacquis door de Europese Commissie een brede consensus bestaat om een algemeen luik in te 
voeren met uniforme definities. In plaats van ‘verkoper’ zou men ‘professioneel’ (in het Nederlands 
ietwat ongelukkig weergegeven als ‘handelaar’) als aanknopingspunt gebruiken. Zo wordt de kern van de 
zaak, namelijk het beroepsmatig karakter van een activiteit, centraal gesteld.  
 
In het voorstel van richtlijn ‘Consumentenbescherming’ is inderdaad een algemene definitie van 
‘professioneel’ (artikel 2, (2) van het voorstel) en van ‘consument’ (artikel 2, (1) van het voorstel) 
opgenomen. In de definitie van ‘professioneel’ wordt het beroepsmatig handelen centraal gesteld. 
 
2. De algemene informatieverplichting omtrent de kenmerken van het product/de dienst (art. 30 WHPC) 
 
De Commissie wees erop dat de algemene informatieverplichting een essentieel punt is in het marktrecht 
en het consumentenrecht. Ook in het gemene verbintenissenrecht heeft de informatieverplichting meer en 
meer een centrale rol gespeeld. 
 
Er zijn twee redenen om de algemene informatieplicht te behouden en met name in de regeling van 
onrechtmatige bedingen. De eerste reden is dat deze regeling zelf niet in het Burgerlijk Wetboek maar in 
de WHPC is opgenomen. Deze afzonderlijke plaats brengt mee dat bepaalde zaken voor alle zekerheid 
moeten worden herhaald. De tweede reden is dat de bepaling van artikel 30 de informatieplicht preciseert. 
Daartoe hoort ook de informatie over de algemene contractvoorwaarden zoals hierna verder toegelicht. 
 
In het artikel 5 van het voorstel van richtlijn Consumentenrechten wordt nu een algemene 
informatieverplichting omtrent de kenmerken van de (verkoops- of diensten-)overeenkomsten tussen de 
professioneel en de consument, en als essentieel bevonden voorwaarden (o.m. betaling, levering, beleid 
bij klacht, dient na verkoop, duurtijd van het contract, minimumduur van gebondendheid door de 
consument, financiële waarborgen, enz.) voorgeschreven. 
 
Deze actieve informatieverplichting, die in het voorstel van richtlijn betrekking heeft op precieze 
elementen, is mede gegrond op het beginsel van de goede trouw. Informatie die bijvoorbeeld reeds in de 
‘context’ (bijvoorbeeld de reclame) duidelijk genoeg naar voor komt, dient niet opnieuw medegedeeld 
worden. Een aanvullende bepaling in de zin van het artikel 30 waarbij rekening gehouden wordt met de 
omstandigheden waarrond de overeenkomst tot stand komt, blijft dus aangewezen. 
 
3. Informatieverplichting omtrent contractsvoorwaarden en transparantievereiste ín de onrechtmatige 
bedingenregeling (art. 30 WHPC. vs. art. 44 en art. 74-80 Voorontwerp) 
 
a) informatieverplichting omtrent contractsvoorwaarden 

 
Het huidige artikel 30 van de WHPC heeft betrekking op de informatieverplichting omtrent de 
‘kenmerken’ van het product of de dienst, maar ook om de verplichting van de verkoper om aan de 
consument de behoorlijke en nuttige voorlichting te geven omtrent de contractvoorwaarden. 

 
Wil een verkoper immers bepaalde contractvoorwaarden inroepen – in het bijzonder 
contractsvoorwaarden die een zware impact hebben zoals exoneratiebedingen, of bedingen die men niet 
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redelijk zou verwachten- dan is het aan de verkoper om de consument hierover redelijkerwijze voor te 
lichten. 
 
In het Hoofdstuk V van het voorstel van richtlijn, dat handelt over de “consumentenrechten met 
betrekking tot bedingen in overeenkomsten” (art. 30-39) wordt in het tweede lid van het artikel 31 
(transparantievereisten van contractsvoorwaarden) uitdrukkelijk voorgeschreven dat bedingen of 
voorwaarden ter beschikking dienen te worden gesteld van de consument op een zodanige wijze dat hij 
daadwerkelijk in staat is zich daarvan op de hoogte te stellen voordat de overeenkomst gesloten wordt, 
met inachtneming van het gebruikte communicatiemiddel. 
 
In het artikel 32.2. van het voorstel van richtlijn (algemene principes) wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij 
de beoordeling van de rechtmatigheid van een beding rekening dient te worden gehouden met de wijze 
waarop de ‘handelaar’ de overeenkomst heeft opgesteld en aan de consument heeft medegedeeld, in het 
licht van artikel 31.  
 
De Commissie adviseert daarom dat de informatieverplichting omtrent de contractuele bedingen of 
voorwaarden uitdrukkelijk in het wetsontwerp zou worden opgenomen, en dat uitdrukkelijk zou worden 
bepaald dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid rekening wordt gehouden met de wijze waarop de 
contractsvoorwaarden werden medegedeeld. 
 
b) transparantieverplichting 

 
De transparantievereiste die naar aanleiding van de richtlijn oneerlijke bedingen in de wet 
handelspraktijken en in de afdeling onrechtmatige bedingen werd ingevoegd vindt men in het 
voorontwerp terug in artikel 44. Het gaat daar om de algemene bepalingen van het hoofdstuk 
Overeenkomsten met consumenten. Het is terecht dat de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid 
van bedingen in overeenkomsten tussen professionelen en consumenten een algemene draagwijdte heeft. 
Zo is het ook juist dat dezelfde draagwijdte wordt verduidelijkt van de regel (behalve bij een vordering tot 
staken) die de voor de consument meest gunstige interpretatie oplegt in geval van twijfel over een beding.  
 
Daarmee dreigt evenwel uit het oog te worden verloren dat de transparantievereiste ook een specifieke rol 
speelt bij de toetsing van bedingen aan de regeling van onrechtmatige bedingen. 
 
De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van (geschreven) bedingen is inherent met de toetsing 
van het kennelijk onevenwicht verbonden, en is één van de pijlers waarop de regeling van de richtlijn 
steunt. Dit blijkt ook reeds uitdrukkelijk uit de toetsing van onduidelijke ‘kernbedingen’ (het huidige 
artikel 31, § 3, tweede lid W.H.P.C.). 
 
De deskundigen van de Commissie wezen in dit verband op een uitspraak van het Hof van Justitie tegen 
Nederland6 in het kader van een procedure wegens niet-nakoming van de verplichtingen die uit de 
richtlijn oneerlijke bedingen voortvloeien, waardoor Nederland ertoe verplicht werd deze 
transparantieverplichting ín de onrechtmatige bedingenregeling op te nemen. Ook in de Duitse wetgeving 
werd, mede naar aanleiding van dit arrest, de transparantieregel specifiek in het Bundesgesetzbuch, in de 
regelgeving inzake onrechtmatige bedingen als inherente beoordelingsmaatstaf opgenomen.  
§ 307 van het BGB stelt nu uitdrukkelijk dat “een onredelijk voordeel ook kan volgen uit de 
omstandigheid dat de bepaling niet duidelijk en begrijpelijk is.” 
 
 

                                                      
6 ECJ judgment of 10 May 2001, C-144/99 - Commission v Kingdom of the Netherlands [2001] ECR I-03541. 
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Daarnaast merkten de deskundigen op dat de beperking van de vereiste van transparantie tot schriftelijke 
bedingen van geen enkel nut is. Europese en Belgische rechtsleer zijn unaniem daarin. 
 
Dat de vereiste van duidelijkheid, leesbaarheid en begrijpelijkheid inherent deel uitmaakt van de 
onrechtmatige bedingenregeling, wordt bevestigd in het voorstel van richtlijn. Artikel 31.1. herneemt de 
transparantievereiste (zonder de beperking tot schriftelijke bedingen), en het artikel 32.2. in fine stelt 
uitdrukkelijk dat bij de beoordeling van de rechtmatigheid steeds rekening dient te worden gehouden met 
de wijze waarop de handelaar de overeenkomst heeft opgesteld. 
 
De Commissie adviseert daarom in artikel 75 een derde alinea op te nemen waarin uitdrukkelijk wordt 
bepaald: “Voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter wordt rekening gehouden met de vereiste 
van duidelijkheid en begrijpelijkheid.” 
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Deel II. Afdeling onrechtmatige bedingen 
 
 
I. Toepassingsgebied  
 
 
1. beperkt tot niet-onderhandelde bedingen 
 
Terwijl de huidige regeling van de WHPC van toepassing is op alle bedingen (art. 31, §1 WHPC) 
“beperkt” het voorontwerp de toepassing tot de bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld (art. 
74 VO). 
 
Dat is ook het toepassingsgebied van Richtlijn 93/13 (art. 3). In de regeling voor vrije beroepen is voor dit 
toepassingsgebied gekozen (W. 2 augustus 2002, zie COB Advies nr. 20 van 5 mei 2006). Zoals in de 
regeling voor de vrije beroepen zijn de bedingen van de “zwarte lijst” hoe dan ook onrechtmatig, ook als 
zij het resultaat zijn van onderhandeling (art. 76 VO). 
In de toelichting bij het voorontwerp (TVO, p. 71, ad art. 74-80 en ad art. 74) wordt vermeld dat met dit 
voorontwerp op een aantal punten nauwer wordt aangesloten bij de tekst van de richtlijn. 
 
Het niet overnemen van deze beperking stelde nochtans geen enkel probleem, en werd positief onthaald in 
de rechtsleer omdat op die manier veel onnodige interpretatieproblemen worden vermeden.  
  
De richtlijn is inderdaad beperkt tot niet-onderhandelde bedingen. Er dient evenwel ook rekening 
gehouden te worden met de aan de gang zijnde herziening van het Europese consumentenrecht. 
 
Hoewel uit de reacties op de Green paper bleek dat de meerderheid van de lidstaten voorstander waren 
van  de uitbreiding van de richtlijn tot individueel onderhandelde bedingen, terwijl 
consumentenorganisaties en ondernemingsorganisaties in hun antwoorden lijnrecht tegenover mekaar 
stonden, is in het voorstel van richtlijn van de Commissie er toch voor geopteerd om de beperking tot 
niet-onderhandelde bedingen, zoals in de oorspronkelijke richtlijn geformuleerd, over te nemen.  
 
De beperking tot niet-onderhandelde bedingen vindt dus aansluiting bij het huidige voorstel van 
richtlijn ‘Consumentenrechten’ en dient dus in de huidige stand van zaken (Europese 
beleidsdocumenten) te worden bijgetreden. Er dient dan wel rekening gehouden te worden met de 
formulering in het voorstel van richtlijn. 
 
2. Algemene norm enkel in één richting (ten nadele van de consument) 
 
Wat de toepassing betreft, bepaalt artikel 74, §1 VO nog uitdrukkelijk dat het gaat om bedingen die een 
verstoring van het evenwicht ten nadele van de consument meebrengen. Dat was in de huidige regeling 
niet bepaald (hoewel de regeling was opgenomen in het hoofdstuk over de verkoop van producten en 
diensten aan de consument, Hoofdstuk V WHPC). 
 
Ook in het voorstel van richtlijn wordt, in navolging van de richtlijn 1993/13/EEG, verduidelijkt dat enkel 
bedingen of voorwaarden die het evenwicht verstoren ten nadele van de consument worden beoogd. 
 
De Commissie heeft hierbij geen verdere opmerkingen. 
 
3. Overeenkomsten en eenzijdig verbindende beloftes 
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De Toelichting vermeldt dat de regels van de onrechtmatige bedingen “gelden ongeacht de consument tot 
een tegenprestatie is gehouden. Zo zijn zij bijvoorbeeld ook van toepassing op wedstrijdreglementen 
waaraan gratis kan worden deelgenomen.” (p. 71) 
 
De Commissie merkt op dat de regeling van onrechtmatige bedingen overeenkomsten betreft. Zij betreft 
dus niet eenzijdige verbindende beloftes (buiten overeenkomst)7. De deskundigen in de Commissie 
merken op dat eenzijdige verbindende beloftes in de praktijk en in de rechtsleer zoveel mogelijk worden 
vermeden. Men probeert van eenzijdige beloftes de aanvaarding door een andere partij te zien zodat een 
contract tot stand komt, weze het een eenzijdig contract. 
 
 
4. De zwarte lijst is niet uniform van toepassing op alle overeenkomsten  
 
Één van de belangrijkste door de Commissie voorgestelde wijzigingen aan de richtlijn oneerlijke 
bedingen in het voorstel van richtlijn “Consumentenrechten”, betreft het invoegen van een ‘zwarte’ en 
een ‘grijze’ lijst. De zwarte lijst omvat bedingen die in alle omstandigheden als onrechtmatig dienen 
beschouwd te worden, de grijze lijst omvat bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn, tenzij de 
professioneel het tegendeel bewijst.  
 
Wordt deze richtlijn op dit vlak aangenomen, dan zullen dezelfde lijsten van toepassing moeten zijn in 
alle lidstaten, en zal een afstelling van de huidige Belgische regeling op de huidige ‘indicatieve lijst’ niet 
voldoen.  
 
In het wetsontwerp wordt beoogd enkele verboden bedingen in het artikel 32 van de WHPC aan te passen 
aan de indicatieve lijst in de richtlijn 1993/13/EEG. Los van de inhoudelijke opmerkingen met betrekking 
tot die aanpassingen, die later aan bod komen, kan wat het toepassingsgebied betreft op het volgende 
worden gewezen. 
 

a) Vergelijking van het VO met de richtlijn 1993/13/EEG 
 

De regeling van de richtlijn is van toepassing op alle overeenkomsten. Bepaalde bedingen van de bijlage 
van de richtlijn zijn niet op alle soorten van overeenkomsten van toepassing. 
Niettemin zijn de voorstellen tot wijziging van sommige bepalingen van de zwarte lijst (in het 
voorontwerp) niet uniform van toepassing op alle overeenkomsten. 
 
Dat gebeurt door het hanteren van de termen product, goed en dienst. De definities daarvan vindt men in 
artikel 3, 3°- 5° van het voorontwerp.  
“Producten” omvatten goederen en diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en 
verplichtingen.  
“Goederen” zijn alleen lichamelijke roerende goederen.  
“Diensten” zijn prestaties verricht in het kader van een professionele activiteit. 
 
Men zal opmerken dat deze terminologie de lezing in vergelijking met Richtlijn 93/13 bemoeilijkt. In de 
literatuur wordt doorgaans aangevoerd dat de richtlijn van toepassing is op alle overeenkomsten. Men 
beroept zich daarvoor op de overwegingen van de richtlijn waar sprake is van “goederen en diensten”, in 

                                                      
7 Zie hierover Caroline CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005; zie ook: C. 
CAUFFMAN, Een Sinterklaasgeschenk…, noot onder Antwerpen, 6 december 1999, TBBR 2000, 536. 
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het Frans van “ biens et services”8. Zowel “goed” als “bien” omvatten lichamelijke en onlichamelijke 
goederen, roerende en onroerende. 
 
 
De vergelijking tussen het voorontwerp en de richtlijn levert de volgende gelijkenissen op. 
 
RICHTLIJN VOORONTWERP 
Goederen en diensten/biens et services  Producten/produits 
Producten/produits Goederen / biens 
Diensten/Services  Diensten/Services 
Men mag letten op de kruising tussen producten enerzijds en goederen en diensten anderzijds. 
 
Hierna volgt een lijst van bepalingen van de zwarte lijst waar een precisering naargelang product, goed of 
dienst is gemaakt. 
 
- art. 76, 2° (vgl. 32, 2° WHPC). Deze bepaling bevat een herziene versie van de vroegere regeling. De 
vroegere regeling bevatte geen beperking wat het toepassingsgebied betreft en was dus ook van 
toepassing op onroerend goed.  
In de nieuwe regeling is het onrechtmatig te bepalen dat de prijs van producten wordt vastgesteld op het 
ogenblik van de levering, van toepassing op “de producten”, dus algemeen.  
Het verbod dat daarop volgt, heeft betrekking op overeenkomsten voor opeenvolgende of continue 
levering en is van toepassing op goederen en diensten. 
In punt l (el) van de bijlage van de richtlijn gaat het wat dit laatste betreft over de verkoper van goederen 
of  de dienstverrichter. In het systeem van de richtlijn is die bepaling dus niet zo beperkt als in het VO. 
“Goederen” in de betekenis van de richtlijn is juist breder dan “goederen” in de betekenis van het VO. 
 
Artikel 76, 2° beperkt bovendien de regeling van prijsverhogingen tot overeenkomsten voor 
opeenvolgende leveringen. Die beperking is niet gemaakt in de richtlijn. 
 
In die optiek adviseerde de Commissie om het artikel 76,2° in zijn geheel van toepassing te maken op wat 
in het voorontwerp “producten” wordt genoemd. Zij stelt tevens voor om de woorden “in overeenkomsten 
voor de opeenvolgende levering” weg te laten. 
 
- art. 76, 3° (art. 32, 3° WHPC). De bepaling betreft het beding de verkoper het recht te geven de 
kenmerken van het te leveren “goed” te wijzigen. In artikel 32, 3° betreft dat het “product”. “Goed” 
betreft alleen lichamelijke roerende goederen. De toepassing wordt hier dus beperkt. Deze versie van de 
tekst klopt niet met de Franse versie. Daar is sprake van “produit” en niet van “bien”. 
In punt k van de bijlage van de richtlijn is sprake van “het te leveren product of de te verrichten dienst”. 
In het systeem van de richtlijn is deze bepaling dus niet van toepassing op onroerende en onlichamelijke 
goederen. Zij is daarentegen wel van toepassing op diensten. 
 
In die optiek adviseerde de Commissie om een eenvormige Nederlandse en Franse tekst de bepaling van 
artikel 76,3° van toepassing te maken op wat in het voorontwerp “goederen en diensten” worden 
genoemd. 
 

                                                      
8 Zie H. SCHULTE-NOLKE, EC Consumer Law Compendium. Comparative Analysis, updated Febr. 2008, 
http://www.eu-consumer-law.org/casedetails1_fr.cfm p. 381-382 
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-  art. 76, 7° (art. 32, 7° WHPC). Uitdrukkelijk is deze bepaling beperkt tot de “contractuele 
garantieverplichting”. In de Toelichting (p. 73) wordt daarover gezegd dat de (nieuwe) wettelijke 
garantie- en leveringsplicht geregeld wordt in art. 76, 12° (zie art. 32, 12° WHPC). Kennelijk uitgaande 
van de visie dat dit gaat om verkoopcontracten in de zin van het BW is de toepassing van de bepaling van 
artikel 76,7° beperkt tot goederen. Deze versie klopt niet met de Franse versie van de tekst. Daar komt de 
beperking van contractuele garantie niet voor, maar is sprake van “son obligation de garantie”. 
De asymmetrie tussen de Belgische wet en de richtlijn, en – vervolgens – deze “aanpassing” van de 
Belgische wet doen de vraag rijzen of nu wel is voldaan aan de uitvoering van punt b van de bijlage van 
Richtlijn 93/13. Daar wordt immers per se als onrechtmatig beschouwd: “de wettelijke rechten van de 
consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval van volledige of gedeeltelijke 
wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de verkoper van een van diens contractuele verplichtingen 
(…) op ongepaste wijze uit te sluiten of te beperken”. 
Deze bepaling was in de WHPC  “verknipt” tot verschillende bepalingen naargelang de hypotheses van 
contractuele tekortkoming. Door de beperking van art. 76, 7° lijkt een navenante regeling voor diensten, 
onroerend en onlichamelijk goed (…) niet meer voorhanden. 
 
In die optiek adviseerde de Commissie om in het artikel 76, 7° de bepaling over te nemen van punt b van 
de bijlage van de richtlijn oneerlijke bedingen. 
 
-  art. 76, 13° (art. 32, 13° WHPC). Niet in de lijn van het voorgaande (art. 76, 7° en 76, 12° VO) wordt 
het bedingen van een onredelijk korte termijn om gebreken te melden geregeld m.b.t. “het geleverde goed 
of de verleende dienst”. Dat is niet in de lijn van het voorgaande omdat men dan zou verwachten dat deze 
bepaling ook beperkt zou zijn tot goederen. 
Maar de bepaling is nu wel beperkt tot goederen en diensten terwijl artikel 32, 13 het had over “gebreken 
melden aan de verkoper” en dus principieel op alle overeenkomsten van toepassing was. 
 
In die optiek adviseerde de Commissie om  in het artikel 76, 13° de bepaling van artikel 32. 13. WHPC te 
hernemen. 
 
- art. 76, 17° (art. 32, 17° WHPC). De verlenging van om het even welke overeenkomst met een 
onredelijke termijn en overeenkomsten voor bepaalde duur automatisch te verlengen (…) was geregeld in 
artikel 32, 17° WHPC. Deze bepaling is in het VO uitgesplitst in twee punten. Art. 76, 18° gaat over het 
automatisch verlengen van een overeenkomst bij ontbreken van tegengestelde kennisgeving door de 
consument terwijl die kennisgeving te vroeg voor het einde van de overeenkomst moet worden gedaan. 
Zo was dat ook geregeld in artikel 32, 17° WHPC.  
De verlenging van de overeenkomst met een onredelijke termijn is nu in artikel 76, 17° beperkt tot de 
overeenkomst van bepaalde duur voor de opeenvolgende levering van goederen. In de Toelichting wordt 
verwezen naar de bijzondere bepaling voor diensten die men terugvindt in artikel 84 van het VO. Die 
bepaling herneemt art. 39 bis WHPC. Voor onroerende goederen, rechten en verplichtingen is er dus geen 
equivalente regeling meer in het VO. 
 
In die optiek adviseerde de Commissie om in het artikel 76,17° de bepaling van artikel 32.17. WHPC te 
hernemen. Deze bepaling behoudt dat m.b.t. diensten een aanvullende werking ten aanzien van artikel 84 
van het voorontwerp. 
 
b) Vergelijking van het VO met het voorstel van richtlijn ‘Consumentenrechten’ 
 
Zoals reeds verduidelijkt, wil het voorstel van richtlijn ‘Consumentenrechten’ een volledige harmonisatie 
bewerkstelligen van de vier richtlijnen die worden herzien, waaronder de richtlijn oneerlijke bedingen. 
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Omwille van de volledige harmonisatie zou de zwarte en grijze lijst volledig moeten worden 
overgenomen in de lidstaten.  
 
Wijziging of aanvulling van die lijsten zou enkel door de Commissie, bijgestaan door een Comité voor 
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten  (bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten 
en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie - artikel 40 van het Voorstel van richtlijn) 
kunnen gebeuren. 
 
In de voorgestelde bepalingen in de zwarte en grijze lijst van de richtlijn wordt zoveel als mogelijk de 
term ‘overeenkomsten’ gebruikt, in plaats van de in de richtlijn 1993/13/EEG voor verwarring zorgende 
terminologie ‘goederen of diensten’. 
 
De Commissie adviseert bijgevolg om in plaats van de begrippen “producten, goederen, diensten.” het 
zoveel als mogelijk over overeenkomsten (tussen de professioneel en de consument) te hebben.  
 
5. “Bedingen en voorwaarden” in plaats van “bepalingen en voorwaarden” 
 
In het artikel 76 werd vermoedelijk per ongeluk de term “bepalingen en voorwaarden” in plaats van 
“bedingen en voorwaarden” gebruikt, terwijl elders in de afdeling het woord ‘beding’ gebruikt wordt. 
 
“Bedingen” is de normaal gebruikte term voor de manier waarop privé-contractspartners hun respectieve 
rechten en verplichtingen contractueel vaststellen. 
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II.  Wijzigingen in de “zwarte lijst” 
 
Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen in de zwarte lijst voor zover die niet reeds zijn vermeld in 
het stukje hierboven dat handelt over het toepassingsgebied. 
 
1) 76, 1° Totstandkoming onder potestatieve voorwaarde voor de verkoper 
 
Dit artikel wijzigt in geringe mate het huidige artikel 32.1. WHPC. Terwijl nu sprake is van 
“onmiddellijke en definitieve verbintenis”, wordt in het voorontwerp gesproken van “onherroepelijke 
verbintenis”.  
 
Dat is de term van punt c van de bijlage van de richtlijn. Een verschil met de oude bepaling is subtiel: in 
de nieuwe bepaling zou ook een verbintenis die niet direct maar op tijdsbepaling onherroepelijk is, onder 
de regeling vallen. Dat zou dan een “uitbreiding” van het toepassingsgebied zijn. 
 
Deze formulering sluit ook aan bij het artikel b), tweede zinsnede, van de voorgestelde zwarte lijst bij de 
richtlijn ‘Consumentenrechten’. 
 
De Commissie heeft hierbij geen verdere opmerkingen. 
 
2) 76, 2°: Prijswijzigingsbedingen en wijziging van contractvoorwaarden 
 
a) Artikel 76, 2° zou het huidige artikel 32.2. met betrekking tot prijswijzigingsbedingen in aanzienlijke 
mate wijzigen. Niet alleen prijswijzigingen maar ook het recht dat de ‘verkoper’ zich zou voorbehouden 
om andere voorwaarden eenzijdig te wijzigen zouden in artikel 76, 2°, geregeld worden en met name op 
dezelfde wijze. 
Mits de consument de mogelijkheid zou worden geboden om  

a) vooraleer nieuwe prijzen of voorwaarden ten opzichte van hem van kracht zouden worden, de 
overeenkomst kosteloos te beëindigen, en  

b) hem daartoe een redelijke termijn zou worden gelaten,  
zou de verkoper eenzijdig de prijs kunnen wijzigen, of andere voorwaarden eenzijdig kunnen aanpassen. 
Dit artikel is zowel op overeenkomsten van bepaalde duur als op overeenkomsten van onbepaalde duur 
van toepassing. 
 
Het voorontwerp is wel duidelijker dan de WHPC waar het de uitzonderingen op prijsaanpassingen niet 
ziet als uitzonderingen op een soort van beding dat hoe dan ook volkomen  onwettig is, met name op een 
beding dat de onderneming zou toematen de prijs volkomen willekeurig vast te stellen. 
 
b) De voorgestelde regeling inzake prijswijziging verwijdert zich van  het Belgische gemene 
verbintenissenrecht en van de huidige richtlijn oneerlijke bedingen. 
 
De Commissie merkt vooreerst op dat een dergelijke oplossing zich verwijdert van het gemene 
verbintenissenrecht: de prijs moet bepaald of bepaalbaar zijn. Een prijs is ‘bepaalbaar’ wanneer hij wordt 
vastgesteld wordt op basis van gegevens die niet louter van de wil van één partij afhangt. Zou dat laatste 
het geval zijn dan is er sprake van een potestatieve voorwaarde (zie de artikelen 1174 B.W. en bij 
koopovereenkomsten het artikel 1591 B.W).  
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Het principe blijft nog altijd dat men niet eenzijdig discretionair mag ingrijpen in de contractsinhoud. De 
COB heeft n.a.v. recente wetgeving reeds opgemerkt dat die “uitweg” (eenzijdig ingrijpen mits 
opzegrecht) geen afbreuk kan doen aan de regeling van de onrechtmatige bedingen zelf9. 
Men zal opmerken dat de richtlijn, zoals hierna geciteerd, de verkoper toelaat om te bepalen dat de prijs 
op het tijdstip van de levering wordt vastgesteld of dat de prijs wordt verhoogd als de consument daardoor 
niet gedwongen wordt door de overeenkomst gebonden te blijven. Maar de richtlijn ziet dat “indien de 
eindprijs te hoog is ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs.” Dit laatste 
stukje van de bijlage van de richtlijn is in het voorontwerp niet overgenomen. De wetgever kon die 
“beperking” laten vallen en een grotere bescherming geven aan de consument. Het is evenwel van belang 
erop te letten dat de richtlijn uitgaat van een “bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs”. Geheel 
de prijs overlaten aan de verkoper is in het systeem van de richtlijn ondenkbaar en daarom ook niet verder 
geregeld.  
 
Voor eenzijdige prijswijzigingen dient in de (indicatieve) bijlage bij de richtlijn immers niet alleen met 
het punt l, maar ook met het punt j van de richtlijn, en vervolgens ook met het onderscheid tussen 
overeenkomsten van bepaalde en onbepaalde duur rekening gehouden te worden. 
 
Het artikel 1.j) van de bijlage stelt dat verboden zijn, bedingen die tot doel of gevolg hebben “de verkoper te 
machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de 
overeenkomst te wijzigen.” Onder ‘voorwaarden’ wordt door de Europese wetgever blijkbaar ook de 
“voorwaarden waaronder de prijs kan wijzigen” verstaan. Dit blijkt uit de omstandigheid dat de uitzondering 
voor financiële diensten (punt 2.b) van de bijlage) een uitzondering vormt op het artikel 1.j). 
 
Daarnaast kunnen –het weze herhaald- dergelijke bedingen geen afbreuk doen aan het basisprincipe dat 
men bij contracten van bepaalde duur de overeenkomst niet eenzijdig kán wijzigen. 
 
Het is daarom nodig een verbod tot eenzijdige en discretionaire prijswijziging te handhaven.. 
 
c) Toetsing van prijswijzigingsbedingen aan het nieuwe voorstel van richtlijn ‘consumentenrechten’ 

 
 
In het voorstel van richtlijn wordt als oneerlijk geacht, het beding dat ertoe strekt ‘de mogelijkheid voor 
de handelaar om de met de consument bij de sluiting van de overeenkomst overeengekomen prijs te 
verhogen, zonder dat de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.’ (Bijlage III, (g) ) 
 
Deze bepaling, die blijkbaar ieder prijswijzigingsbeding viseert, laat weinig interpretatieruimte. Het is 
onduidelijk hoe deze bepaling zich verhoudt tot de oneerlijk geachte clausule in bepaling nr. (k). 
Krachtens deze bepaling worden oneerlijk geacht, de bedingen die ertoe strekken “de handelaar de 
mogelijkheid [te verlenen] eenzijdig de bedingen van de overeenkomst te wijzigen, met inbegrip van de 
kenmerken van het product of de dienst.” 
 
In de bestaande richtlijn 1993/13/EEG wordt onder ‘voorwaarden’10 ook de ‘voorwaarden waaronder de 
prijs kan wijzigen’ begrepen11. 
 

                                                      
9 Zie C.O.B. 24 van 25 juni 2008, “Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector van de teledistributie”, 
Hoofdstuk 2, afdeling VII (Wijziging van de voorwaarden, diensten en prijzen), p. 35-42. 
10 De Engelse versie van de richtlijn heeft het over “terms”. Ook in het nieuwe voorstel van richtlijn hanteert men de 
bewoording “terms”. In de Nederlandse versie heeft men het in het nieuwe voorstel van richtlijn nu over “bedingen”, 
waar in de bestaande richtlijn de bewoording “voorwaarden” werd gebruikt. 
11 Zie hierboven, punt b) 
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Doordat punt (g) in het algemeen iedere prijswijziging viseert, dient deze bepaling op zichzelf, los van de 
bepaling onder (k) te worden gelezen. Daarnaast wordt voor wat de eenzijdige wijziging van zowel 
prijzen, voorwaarden, als kenmerken, in het voorstel geen enkel onderscheid gemaakt tussen contracten 
van bepaalde duur en contracten van onbepaalde duur. 
 
Een dergelijke algemene bepaling die, zo geïnterpreteerd, de verkoper altijd het recht verleent om 
eenzijdig de prijs aan te passen, met als enige compensatie de mogelijkheid voor de consument om de 
overeenkomst op te zeggen, is naar het oordeel van de Commissie onwerkbaar. 
 
Om die reden stelt de Commissie een andere regeling voor, die enerzijds gebaseerd is op de bestaande 
richtlijn oneerlijke bedingen, en anderzijds voortbouwt op de huidige bepalingen van de W.H.P.C. en de 
basisprincipes van het huidige Belgische verbintenissenrecht. Een onderscheid tussen overeenkomsten 
van bepaalde duur en overeenkomsten van onbepaalde duur is in dit opzicht essentieel in de ogen van de 
Commissie.12 
 
  
d) Wijziging van voorwaarden 
 
Naast prijsverhoging wordt in het voorgestelde 76, 2° ook de eenzijdige wijziging van voorwaarden 
geregeld.  
 
De Commissie merkt vooreerst op dat dit er zich op die manier een dubbel gebruik vormt met het artikel 
76,9°, dat ook de eenzijdige wijziging van voorwaarden regelt. 
 
Ook voor de wijzigingen van voorwaarden, en niet alleen voor een prijsverhoging, is als “uitweg” 
gekozen voor de mogelijkheid van de consument de overeenkomst te beëindigen. De COB heeft n.a.v. 
recente wetgeving al kunnen opmerken dat die “uitweg” geen afbreuk kan doen aan de regeling van de 
onrechtmatige bedingen zelf13. Een wijziging van voorwaarden die de bedingen onrechtmatig zou maken 
moet voor gevolg blijven hebben dat de consument de overeenkomst niet beëindigt en ze verder kan 
zetten zonder de toepassing van die onrechtmatig (geworden) voorwaarden.  
 
Er wordt voor wat de wijziging van voorwaarden betreft weerom verwezen naar het artikel 1.j) van de 
bijlage bij de bestaande richtlijn oneerlijke bedingen, waar men bepaalt dat dit om geldige, in de 
overeenkomst vermelde redenen, dient te gebeuren. In het voorstel van richtlijn Consumentenrechten 
wordt, zoals reeds aangegeven, ieder beding dat de handelaar de mogelijkheid verleent om eenzijdig de 
‘bedingen van de overeenkomst te wijzigen, met inbegrip van de kenmerken van het product of de dienst’, 
vermoed oneerlijk te zijn (artikel (k) van de grijze lijst in bijlage III van het voorstel van richtlijn).  
 
Bij de wijziging van voorwaarden (niet de kenmerken) van de overeenkomst, is het naar het oordeel van 
de Commissie noodzakelijk dat een onderscheid gemaakt wordt alnaargelang het gaat om een wijziging 
van voorwaarden in overeenkomsten voor bepaalde duur, dan wel overeenkomsten van onbepaalde duur. 
 
Bij de wijziging van voorwaarden in overeenkomsten van bepaalde duur wordt aansluiting gezocht bij het 
huidige artikel 32.9. van de W.H.P.C. Een eenzijdige wijziging van de modaliteiten (dus niet de 

                                                      
12 Zie verder, punt e) 
13 Zie over de verhouding van de W.H.P.C. met het artikel 108, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie, en het artikel 6, § 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de 
consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten: C.O.B. 24, 8 juli 2008, “Advies inzake de 
contractuele voorwaarden in de sector van de teledistributie”, Hoofdstuk 2, VII. Wijziging van voorwaarden, 
diensten en prijzen, p. 35-42). 
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kenmerken) dient daarentegen – mits een effectief compenserend opzegrecht-  wel mogelijk te zijn bij 
overeenkomsten van onbepaalde duur. 
  
e) Bedingen inzake opzeg of beëindiging (ad nutum) van overeenkomsten 
 
Naast bedingen inzake eenzijdige wijziging van de contractsinhoud (prijzen, kenmerken, voorwaarden) 
dient ook rekening gehouden te worden met de eenzijdig bedongen mogelijkheid tot beëindiging van de 
overeenkomst, zoals dit (mutatis mutandis) in het artikel 76, 9° van het VO overgenomen is.  
 
Ook hier is het onderscheid tussen contracten van bepaalde duur vs. onbepaalde duur van essentieel 
belang naar de mening van de Commissie, en wordt een onderscheiden behandeling voorgesteld. 
 
Wat de contracten van onbepaalde duur betreft, wordt benadrukt dat het een principe van openbare orde is 
dat geen enkele contractspartij “zich voor het leven kan verbinden”. Bij iedere overeenkomst van 
onbepaalde duur moet in een redelijke opzegtermijn worden voorzien, behalve in geval van gewichtige 
reden die een kortere beëindiging zou rechtvaardigen. Daarnaast is er bij dergelijke opzegbedingen ook 
wederkerigheid vereist. Dit betekent overigens niet dat het ontbreken van wederkerigheid in een bepaalde 
contractsclausule tot gevolg zou hebben dat de partij het recht zou ontzegd worden om de betrokken 
overeenkomst van onbepaalde duur binnen een redelijke termijn op te zeggen. 
 
Het voorgestelde artikel 76, Y°14, is een samenvoeging van de bepalingen (d) en (e) in het voorstel van 
richtlijn consumentenrechten. 
 
Wat het voorgestelde artikel 76, Y°, betreft, gaat de vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen akkoord met de argumentatie, en beaamt hij dat het tekstvoorstel aansluiting vindt bij het 
voorstel van richtlijn. Deze vertegenwoordiger vindt evenwel dat dit voorgesteld artikel zich kan 
beperken tot het volgende: 
“De onderneming toe te staan een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig op te zeggen zonder 
redelijke opzegtermijn behalve in geval van gewichtige reden.” 
 
 
e) Besluit en voorstel van de Commissie met betrekking tot eenzijdige wijziging en eenzijdige 
opzegmogelijkheid 
 
 
De Commissie merkt op dat de regeling in artikel 76, 2° van het voorontwerp zou moeten overeenkomen 
met verschillende punten van de bijlage van de richtlijn, te weten: punt f dat handelt over de mogelijkheid 
voor de verkoper om de overeenkomst op te zeggen terwijl de consument dat recht niet heeft – deze 
bepaling is niet overgenomen in artikel 32 WHPC -, punt j dat gaat over de mogelijkheid voor de 
verkoper om zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voorwaarden van de 
overeenkomst te wijzigen en  punt l (el), reeds genoemd. 
 
Bovendien is er een dubbel gebruik met artikel 76, 9°. 
 
De Commissie adviseert om de bepalingen van artikel 76, 2° en 76, 9° te vervangen door de volgende 
bepalingen. 
 
A. Artikel 76,2° : “De prijs te doen schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil 
van de onderneming. 
                                                      
14 Zie hierna, punt f) 



 16 

 
B. Artikel 76, W° : “Te bepalen dat de prijs zal worden vastgesteld op het ogenblik van de levering dan 
wel de onderneming toe te laten de prijs te verhogen zonder dat de consument in beide gevallen het 
overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op te zeggen indien de eindprijs te hoog is ten opzichte 
van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs. 
 
C. Artikel 76, X°:  “Onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek  de onderneming toe te staan 
een overeenkomst van bepaalde duur eenzijdig te ontbinden of te wijzigen zonder passende 
schadevergoeding van de consument.” 
 
D. Artikel 76, Y°: De onderneming toe te staan een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig op te 
zeggen zonder redelijke opzegtermijn behalve in geval van gewichtige redenen, en de onderneming toe te 
staan de overeenkomst van onbepaalde duur op te zeggen terwijl dat recht aan de consument wordt 
ontzegd. 15” 
 
E. Artikel 76, Z°: De onderneming toe te staan in overeenkomsten van onbepaalde duur eenzijdig de 
voorwaarden te wijzigen zonder de consument toe te staan de overeenkomst te beëindigen alvorens de 
gewijzigde voorwaarden van toepassing worden en hem daartoe een redelijke termijn te laten die 
minstens overeenkomt met de termijn van opzeg vanwege de onderneming. 
 
Er mag nog worden opgemerkt dat dit voorstel niets wijzigt aan de regeling van de uitzonderingen 
bepaald in het huidige artikel 32, 2° en in artikel 76, 2° van het voorontwerp. De prijsindexering en de 
rentebepalingen in de financiële sector zijn geen elementen die louter van de wil van de onderneming 
afhangen omdat zij, als zij juist zijn bedongen, verwijzen naar indexen of marktvoorwaarden.  
 
 
3) 76, 10° Beperking van het beroep op overmacht door de consument 
 
Art. 76, 10° stelt voor het huidige artikel 32.10. WHPC in geringe mate te vervangen.  
In de oude tekst stond: “Zelfs bij overmacht, de consument niet toe te staan de overeenkomst te ontbinden 
…”.   
De nieuwe tekst luidt: “De consument niet toe te staan bij overmacht de overeenkomst te ontbinden…”  
 
De Commissie stemt ermee in dat de draagwijdte van de oude tekst niet duidelijk was, en gaat 
akkoord met de voorgestelde wijziging. 

 
4) 76, 11° Verboden exoneratiebedingen 
 
Art. 76, 11° , voegt ten aanzien van het bestaande artikel 32.11.  WHPC de hypothese van overmacht toe, 
in welk geval de partij die tot een bepaalde prestatie is gehouden, altijd is bevrijd. De betrokken zinsnede 
in fine van dit artikel luidt: “…behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een 
van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.” 
 
Men kan met de opsteller begrijpen (TVO, p. 74) dat dit een verduidelijking is. Ook in het huidige artikel 
32.11. van de W.H.P.C., waar dergelijke verduidelijking niet voorkomt, lijdt het geen twijfel dat dit 
artikel enkel betrekking heeft op exoneratiebedingen en niet op overmachtsclausules, en dat deze bepaling 
niet belet dat een verkoper zich op overmacht kan beroepen. 
 

                                                      
15 Zie het ander tekstvoorstel van de vertegenwoordiger van het V.BO. (enkel de eerste zinsnede). 
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Maar deze verduidelijking bepaalt niet hoe vrij de onderneming is in het contractueel bepalen van de 
omstandigheden die deze overmacht uitmaken16.  
 
Met name zal men hier ook moeten letten op het evenwicht tussen een contractuele regeling van 
overmacht ten voordele van de onderneming en een contractuele regeling van overmacht ten voordele van 
de consument. Zo’n zaak is, behoudens krasse gevallen van definitie van overmacht (onderneming) of 
uitsluiting van gevallen (consument), moeilijk te beoordelen. 
 
Een opsomming van gevallen van overmacht kwam meerdere malen aan bod in de adviezen van de 
Commissie17. De Commissie oordeelde hierbij meermaals dat het aan de rechter dient toe te komen of er 
in een bepaald geval al dan niet sprake is van overmacht, en dat een opsomming van gevallen van 
overmacht in hoofde van de verkoper veelal strekte tot een indirecte beperking van aansprakelijkheid in 
bepaalde hypotheses die niet beantwoorden aan overmacht. 
 
 
De Commissie adviseert daarom deze toevoeging weg te laten. 
 
5) 76, 15° Wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsverplichting voor schadebedingen (definitief? 
Voorbehoud door het V.B.O.) 
 
Het voorgestelde artikel 76,15° wijzigt het bestaande artikel 32.15. WHPC in belangrijke mate. 
 
De Commissie erkent dat de vereiste gelijkwaardigheid van de schadebedingen al veel kopbrekens heeft 
bezorgd en soms ook leidt tot bizarre clausules.  
 
De opsteller van het voorontwerp heeft dit principe terug willen schroeven en een uitweg voor de 
ondernemingen willen vinden in de mogelijkheid voor de onderneming om de toets van gelijkwaardigheid 
te ontwijken door de onderneming een “voldoende” te geven als de standaardvoorwaarden minstens 
voorzien dat de onderneming die in gebreke blijft zal gehouden zijn de schade van de consument te 
vergoeden volgens het gemene recht. En wat dat betreft laat dit het recht van de onderneming onverlet om 
daar bovenop de rechtsgeldige beperkingen van de aansprakelijkheid te bedingen. 
 
De Nederlandse tekst van dit artikel is moeilijk te lezen. Het ware beter om van de tussenzin “zonder 
afbreuk te doen aan rechtsgeldige beperkingen” een slotzin te maken. 
 
De Commissie erkent dat, waar de schade uit niet-tijdige betaling enigszins te becijferen valt, dit in de 
andere richting (schade wegens niet- uitvoering van de kenmerkende prestatie) niet evident kan zijn. 
Soms kan dit, zoals aangegeven, ook leiden tot een beperking van aansprakelijkheid in hoofde van de 
verkoper of onderneming. 
 
Het wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel is dus niet altijd op een nuttige wijze toe te passen in 
de praktijk. Anderzijds kan niet als regel gesteld worden dat de consument systematisch het bewijs van de 
fout en schade van de verkoper moet geven, tegenover een “automatische” toepassing van een 
schadebeding in de andere richting.  
 

                                                      
16 Ook binnen de grenzen van hetgeen volgens het Hof van Cassatie overmacht kan zijn (Cass. 9 oktober 1986, Arr. 
165, Pas. 153. 
 
17 Zie o.m. C.O.B. 19 van 29 maart 2006, “Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoondiensten”, rubriek VIII. Exoneratiebedingen, p. 22. 
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De Commissie merkt tenslotte ook op dat de vereiste van wederkerigheid en gelijkwaardigheid van 
schadebedingen nooit specifiek geregeld is in de Europese regelgeving: noch in de indicatieve lijst bij de 
richtlijn 1993/13/EEG, noch in de zwarte of grijze lijst bij het voorstel van richtlijn 
‘Consumentenbescherming’ wordt uitdrukkelijk wederkerigheid en gelijkwaardigheid opgelegd bij 
schadebedingen. Een dergelijke wederkerigheid wordt daarentegen wel uitdrukkelijk voorgeschreven 
indien de verkoper zich de mogelijkheid toekent tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit 
volgt uit het artikel 1.f), eerste zinsnede van de bijlage bij de richtlijn 1993/13/EEG, en het artikel 1.d) 
van het voorstel van richtlijn ‘Consumentenrechten’. 
 
De vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen deelt deze opvatting niet integraal, 
maar ondersteunt wel het voorstel tot afschaffing van de wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsvereiste 
voor schadebedingen. 
 
 
Besluit: 
 
De Commissie18 begrijpt de redenen die aanleiding geven tot het herzien van deze 
wederkerigheidsvereiste, maar staat – behalve de vertegenwoordiger van het V.B.O.- negatief ten 
opzichte van het voorstel van wijziging van het bestaande artikel 32.15. 
 
De toevoeging in het voorontwerp brengt een nieuw onevenwicht in het leven: enerzijds zou de 
consument enkel een beroep kunnen doen op de “normale schadevergoeding” van het Burgerlijk 
Wetboek, terwijl de verkoper contractueel automatisch het bedongen schadebeding zou kunnen inroepen.  
 
De Belgische wetgever kan niet geldig bepalen dat voldoen aan de vereiste van het Burgerlijk Wetboek de 
onderneming beschut tegen de regeling van de richtlijn die onevenwichtige bedingen verbiedt en 
voorrang heeft op de Belgische wet. 
 
Eerder dan de voorgestelde wijziging in te voeren, pleit de Commissie ervoor deze bepaling af te 
schaffen, indien de Belgische wetgever het wederkerigheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel bij 
schadebedingen zou willen herzien.  
 
In dat geval zou de vereiste van wederkerigheid nog altijd via de algemene norm nodig kunnen blijken, 
gelet op onder meer de andere bedingen van de overeenkomst, en de aard van de producten of diensten 
waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
 
 
6) 76, 19°  Bewijsclausules 
  
Het artikel 76, 19° vervangt het huidige artikel 32.18. WHPC.  
 
Aan de bepaling over de beperking van de bewijsmiddelen waarop de consument een beroep kan doen, is 
toegevoegd “of hem een bewijslast op te leggen die normaliter op een andere partij bij de overeenkomst 
rust”. Het gaat kennelijk om de bewijslast volgens het overeenkomstenrecht. Ten processe geldt immers 
“Actori incumbit probatio”, zij het dat de rechter deze zaak beheert.  
 
In het voorstel van richtlijn ‘Consumentenrechten’ worden bedingen die aan de consument een bewijslast 
opleggen die overeenkomstig de van toepassing zijnde rechtsregeling normaliter op de professioneel rust 
trouwens als een zwart beding beschouwd krachtens d) van bijlage II bij het voorstel van richtlijn. 
                                                      
18 Zie de opmerkingen van de vertegenwoordiger van het V.B.O. juist boven het besluit. 
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De Commissie staat positief tegenover de voorgestelde toevoeging, waar reeds lange tijd voor werd 
gepleit. 
 
III.  Gevolg van de aanpassing “uitsluitend niet onderhandelde clausules”. 
 
De beperking van de regeling tot niet-onderhandelde clausules zal een aanpassing vragen. 
 
Met name is er de verhouding tussen niet-onderhandelde en onderhandelde bedingen.  
Niet-onderhandelde bedingen kunnen worden getoetst aan de regel van de onrechtmatige bedingen. Dat is 
ook het geval als in een overeenkomst bepaalde bedingen wel en andere niet het voorwerp van 
onderhandeling zijn geweest. 
 
Artikel 75 VO bepaalt, in overeenstemming met de richtlijn, dat voor de beoordeling van het 
onrechtmatig karakter van een beding, rekening wordt gehouden met alle omstandigheden (…) alsmede 
alle andere bedingen van de overeenkomst (…).  
 
Dat kan er dus toe leiden dat men voor de beoordeling van een niet onderhandeld beding rekening houdt 
met een beding waarover wel is onderhandeld. 
Dat kan er eveneens toe leiden dat een beding waarover wel is onderhandeld desgevallend wordt gelezen 
in samenhang met een beding waarover niet is onderhandeld en dat beide bedingen samen genomen, 
vallen onder een regel van  per se onrechtmatig zijn. 
 
IV.  Gevolgen van onrechtmatigheid. 
 
Er is al heel wat te doen geweest over de gevolgen van de onrechtmatigheid. 
Artikel 77, § 1 VO bepaalt, zoals artikel 33, § 1 WHPC, dat onrechtmatige bedingen “verboden en nietig” 
zijn.  
 
Er mag herinnerd worden aan het feit dat “verboden” in artikel 33 erop doelde dat het hanteren van deze 
bedingen “verboden” was zoals de verboden handelspraktijken van de wet en het voorwerp van een 
vordering tot staken konden uitmaken. Uit de rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot onrechtmatige 
bedingen is kunnen opgemaakt worden dat absolute en relatieve nietigheid geen nuttige begrippen zijn 
wat deze regeling betreft.  
 

1. ambtshalve tussenkomst van de rechter 
 
Het gaat erom dat de rechter moet kunnen letten op de belangen van de consument, ook als deze laatste 
niet “kan” optreden (zie de situatie in de zaak “Oceano”) of zijn belang niet inroept. Het is overigens 
bekend dat de Belgische rechter bepalingen die slechts van dwingend recht zijn ambtshalve kan inroepen 
op voorwaarde dat hij de partij tegen wie deze bepaling zou werken, toelaat daarover een standpunt in te 
nemen. 
 
Er heeft zich immers in een dubbel opzicht een kentering in de opvattingen over de tussenkomst van de 
rechter voorgedaan. 
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- Enerzijds volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie19 dat teneinde de doelstelling van de 
artikelen 6.1. en 7.1. van de richtlijn oneerlijke bedingen te bereiken, namelijk dat onrechtmatige 
bedingen worden gebannen uit overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten, één 
van de noodzakelijke middelen om tot dit resultaat te komen een actieve tussenkomst van de 
rechter dient te zijn. 

- Anderzijds heeft ook het Hof van Cassatie in een arrest van 14 april 2005 uitdrukkelijk gesteld 
heeft dat de rechter de verplichting heeft om ambtshalve de aandacht te vestigen op de 
rechtsmiddelen waarvan de toepassing volgt uit de door de partijen aangevoerde feiten ter 
ondersteuning van hun vorderingen. Deze ambtshalve vaststellingsmogelijkheid zou betrekking 
hebben op het gehele burgerlijke contentieux. Dit is later onder meer bevestigd in een arrest van 24 
maart 2006, dat in dat opzicht stelt dat “Le juge ne méconnaît pas le principe dispositif lorsqu’il 
supplée d’office aux motifs proposés par les parties en s’appuyant sur des faits régulièrement 
soumis à son appréciation.” 

 
2. Het « niet binden » van onrechtmatige bedingen 

 
Het huidige artikel 33, § 1, van de WHPC zou, onder meer volgens de Europese Commissie20, niet 
voldoen aan de doelstelling die met het artikel 6.1. van de richtlijn oneerlijke bedingen nagestreefd wordt. 
 
Het is daarom aangewezen dat de Belgische wetgever duidelijkheid schept. 

- dat onrechtmatige bedingen niet gelden; 
- of dan het gemene recht geldt of geheel geen regeling voor hetgeen door een onrechtmatig beding 

was bepaald; 
- dat de rechter ambtshalve, wanneer dat in het belang van de betrokken consument nodig is, de 

bepalingen van de onrechtmatige bedingen kan inroepen, mits de andere procespartij de 
gelegenheid te geven haar standpunt te uiten. 

 
 
De Commissie adviseert daarom artikel 77, § 1 te vervangen door de volgende tekst:  
 
 
“Een onrechtmatig beding in de zin van de bepalingen van deze afdeling bindt de consument niet. 
 
De overeenkomst blijft bindend voor de partijen indien zij zonder het onrechtmatige beding kan 
voortbestaan. 
De rechten en verplichtingen van de consument die op onrechtmatige wijze waren geregeld, worden ten 
behoeve van het voortbestaan van de overeenkomst geregeld door het gemene recht dat op de 
overeenkomst van toepassing is. 
Indien het onrechtmatige beding van de overeenkomst een beding betreft dat is genoemd in artikel 76 
voert de onderneming haar verbintenissen overeenkomstig het voorgaande lid uit zonder ingebrekestelling 
vanwege de consument; de rechten die zij put uit de vervangende toepassing van het gemene recht oefent 

                                                      
19 Zie de arresten Océano Grupo, Gevoegde zaken C-240/98 t.e.m. C-244/98, ECR I-4941; Cofidis, 22 november 
2002, Zaak C-473/00, ECR, I-10875; Mostaza Claro, HvJ, 26 oktober 2006, C-168/05, o.m. in Tijdschrift voor 
Consumentenrecht en handelspraktijken (Ned.),  2007, p. 56 e.v., met noot W.H. van BOOM. 
 
 
20 Zie hierover S. STIJNS, “Zijn onrechtmatige bedingen nietig?”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, Die 
Keure, 2001, (921-946),  
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zij slechts uit nadat zij de consument in gebreke heeft gesteld, het ene en het andere behoudens een anders 
luidende regeling die  de onderneming en de consument op dat ogenblik zouden treffen.  
 
Wanneer dat nodig is voor de effectieve bescherming van de belangen van de consument roept de rechter 
ambtshalve de bepalingen van deze afdeling in. 
 
De consument kan niet op voorhand afstand doen van de rechten die hem bij deze afdeling worden 
toegekend.” 
 
De vertegenwoordiger van het Verbond van Belgische Ondernemingen maakt wat dit punt betreft 
(Gevolgen van onrechtmatigheid) voorbehoud. 
 
 
 
 

 
___________ 

 
 


